DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Turisme de Barcelona recull 120kg de residus a
la platja de Nova Icària


Més de 50 persones participen en una acció de neteja del fons del mar i
del litoral barceloní en una causa comuna



El navegant Dídac Costa, i diversos treballadors d’hotels, empreses
especialitzades en congressos, i voluntaris de l’Associació Barcelona
Fòrum District han participat en la jornada del Dia Mundial del Medi
Ambient

Barcelona,
5
de
juny
de
2017.Turisme
de
Barcelona
(www.barcelonaturisme.com), a través del seu programa Barcelona Sustainable
Tourism, ha recollit més de 120 quilos de brossa a la platja de Nova Icària, a
Barcelona, en una acció de neteja del fons marí i del litoral en el marc del Dia
Mundial del Medi Ambient. Aquesta ha estat el recompte final que ha fet
l’Ajuntament de Barcelona. La iniciativa, en la qual hi ha participat ciutadans,
visitants i empreses del sector turístic, ha comptat amb la participació d’una
cinquantena de voluntaris que d’aquesta manera han volgut deixar clar el seu
compromís amb el Planeta en aquesta jornada d’especial conscienciació.
Entre els participants estava el navegant Dídac Costa, el primer català que ha
completat la regata Vendée Global en solitari i sense escales. “Aquesta jornada
a la platja de Nova Icària és un bon exemple del pas endavant que tothom que
ho vulgui pot fer per tenir cura del nostre medi ambient. Per conservar els
nostres mars hem de ser conscients de la nostra responsabilitat. Quan anem a
la platja només veiem una mínima part de la quantitat de residus que realment
arriben a acumular els nostres mars i oceans”, ha afirmat Costa. La directora
del programa Barcelona Sustainable Tourism, Joana Homs, ha assenyalat
per la seva part que “des de Turisme de Barcelona ja fa quatre anys que estem
organitzant accions adreçades a conscienciar de la necessitat de preservar el
medi ambient. Avui la nostra acció va més enllà, i ens hem unit ciutadans,
visitants i empreses per una acció comuna”.

La neteja, més concretament, ha tingut lloc en una zona d’algues d’entre 30 i
50 metres de la línia de platja per part de diversos equips. Aquestes algues són
molt importants per l’ecosistema, però també retenen deixalles. La neteja s’ha
realitzat amb l’equipament adient i s’ha fet a través d’una competició que
buscava l’equip que més quilos de brossa aconseguia neteja del fons del mar.
En total s’han organitzat tres equips formats per turistes, ciutadans i
ciutadanes, i persones que treballen a hotels, agències, operadors, centres de
congressos... L’equip guanyador ha arribat a recollir 25 quilos en només una
hora i mitja, entre plàstics i diferents materials sintètics i artificials.
Per tirar endavant aquesta iniciativa, Turisme de Barcelona ha comptat amb la
col·laboració de l’Associació Barcelona Forum District, una associació sense
ànim de lucre que reuneix a empreses, institucions i entitats de la nova àrea de
negocis de la zona Forum de Barcelona que comparteixen valors comuns en
l’àmbit de la responsabilitat social, el compromís medi ambiental i el
desenvolupament cultural.
Descobrir la natura de Montjuïc
Aquesta, però, no va ser l’únic acte impulsat per Turisme de Barcelona per
commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. L’organisme va organitzar
també per la tarda d’ahir una caminada per conèixer la natura amagada al Parc
de Montjuïc. Acompanyats de guies especialitzats, un grup de ciutadans va
poder descobrir els entorns naturals menys coneguts de Montjuïc en unes
passejades dissenyades per ciutadans i visitants.
Finalment, i com en ocasions anteriors, al llarg de tota la jornada ha estat
possible, a les oficines d’informació de Turisme de Barcelona de la Plaça de
Catalunya i el Mirador de Colom, deixar missatges en el mur d’adhesions per
tenir cura del planeta, un plafó de dos metres d’alt en el qual es convida a
escriure missatges de conscienciació ambiental.
Turisme de Barcelona va posar en marxa l’any 2012 el programa Barcelona
Sustainable Tourism (BST), amb l’objectiu de promoure, orientar i abonar un
conjunt de conductes sostenibles i ètiques en relació a l’activitat turística. Per
aconseguir-ho, el BST mira d’incidir especialment en cinc aspectes de
sostenibilitat: la social, la mediambiental, la patrimonial i cultural, i l’econòmica,
a més de fomentar un turisme accessible per a tothom i no discriminatori.
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