Turisme de Barcelona viatja a Xina per
participar a la 22ª Assemblea de l’OMT
 La delegació barcelonina vol escoltar les inquietuds dels principals
operadors del món i llançar un missatge de confiança després dels
atemptats del 17 d’agost
 El consorci de promoció, com a membre de la Junta Directiva, assisteix a
l’elecció del nou secretari general de la OMT i opta a ocupar la
vicepresidència primera de membres afiliats a l’organització

Barcelona, 8 de setembre de 2017.- Una delegació de Turisme de Barcelona viatjarà
la propera setmana a la ciutat de Chengdu, a la Xina, per participar en la 22ª Assemblea
General de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), que tindrà lloc entre l’11 i el 16
de setembre. La delegació de Turisme de Barcelona, que estarà encapçalada pel
president del seu Comitè Executiu, Joan Gaspart, i pel subdirector, Ignasi Delàs,
mantindrà contactes amb operadors de tot el món per escoltar les seves inquietuds i
transmetre’ls de forma directa un missatge de normalitat i confiança després dels
atemptats del passat 17 d’agost.
En aquesta 22ª Assemblea de l’OMT estaran presents delegacions de més de 150 països,
que representen més de cinc-centes organitzacions de l’àmbit públic, privat, no
governamentals, educatives, etc, que formen part de l’organització. Turisme de
Barcelona aprofitarà la trobada per intercanviar impressions i alhora explicar que
l’activitat a la ciutat es desenvolupa amb absoluta normalitat i que el sector continua
treballant amb la mateixa dedicació, intensitat i professionalitat que una activitat com
aquesta requereix.

Turisme de Barcelona, candidat a la vicepresidència
El Consorci Turisme de Barcelona, que és membre de la Junta Directiva de membres
Afiliats, assistirà igualment a l’elecció del nou Secretari General de la OMT. En aquesta
trobada es decidirà la vicepresidència primera de membres Afiliats de l’OMT, l’òrgan
principal que determina el seu funcionament, a la qual el consorci de promoció es troba
entre els candidats, un fet que si finalment es confirma suposaria un suport a la tasca
realitzada per l’organisme presidit per Joan Gaspart en els últims anys.
L’Assemblea escollirà el nou Secretari General de l’OMT que en aquests moments
ocupa el jordà Taleb Rifai. La OMT és un organisme intergovernamental pertanyent a la
ONU que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament i desenvolupament del turisme en
el món.
2017 Any del Turisme Sostenible
Aquest 2017 és l’any Internacional del Turisme Sostenible i, per tant, la 22ª Assemblea
de l’OMT estarà centrada en aquest tema. La posada en marxa de polítiques i estratègies
que facilitin el desenvolupament de forma sostenible del turisme, un sector clau per al
creixement econòmic i la reducció de la pobresa al món, serà doncs abastament tractats
en la reunió. Tot plegat per assolir els objectius adoptats el 2015 per 193 països en la
2030 Agenda per al Desenvolupament Sostenible.
Barcelona va ser la primera ciutat del món en obtenir la certificació Biosphere, i ha fixat
la sostenibilitat com un objectiu central del seu Pla Estratègic de Turisme amb horitzó
2020. El consorci de promoció va crear l’any 2012 el Barcelona Sustainable Tourism
(BST), un programa que té com a objectiu promoure el turisme sostenible i accessible a
la ciutat. El BST, que compta amb més de trenta empreses membres, posa a l’abast dels
visitants productes i serveis turístics que els permet gaudir de la ciutat d’una manera
sostenible: allotjaments amb sensibilitat ambiental i social, hotels amb certificacions
reconegudes, agències de viatges especialitzades en turisme accessible, espais i serveis
dedicats a l’organització d’esdeveniments sostenibles, restaurants i mitjans de transport
sostenibles, etc.
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