Turisme de Barcelona elegida membre del
Comitè Executiu de la OMT com a
representant d’Europa
 Els membres de l’organització internacional han escollit i ratificat el
Consorci de promoció per representar Europa en el comitè executiu
 Divendres es produirà l’elecció de la vicepresidència primera de membres
afiliats de la OMT

Barcelona, 12 de setembre de 2017.- L’Organització Mundial del Turisme (OMT) ha
aprovat i ratificat l’elecció de Turisme de Barcelona com a membre del seu Comitè
Executiu en representació d’Europa. En el transcurs de la primera reunió plenària de
membres afiliats de l’Organització Mundial de Turisme, que se celebra des d’ahir i fins
el 16 de setembre a la ciutat de Chengdu, a la Xina, l’OMT, agència de les Nacions
Unides especialitzada en turisme de la qual formen part més de 500 empreses,
universitats i entitats no governamentals de tot el món, ha fet recaure en el Consorci de
de turisme de Barcelona, la representació d’Europa. Per aquest motiu, el president del
Consorci, Joan Gaspart, ha volgut agrair el suport rebut i ha subratllat la reacció
positiva de la ciutat i el retorn ràpid a la normalitat després dels fets del mes d’agost.
Dijous, l’Assemblea elegirà el nou secretari general i divendres tindrà lloc l’elecció de
la vicepresidència, lloc en el qual també opta el consorci de Turisme de Barcelona a
l’ONU que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament i desenvolupament del turisme
en el món. Aquesta designació, a més, suposa tot un suport a la tasca realitzada en els
últims anys pel consorci de promoció de la ciutat.

En aquesta 22ª Assemblea de l’OMT estan participant 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. Aprofitant aquesta
trobada, la delegació de Turisme de Barcelona, encapçalada per Joan Gaspart i pel
subdirector Ignasi Delàs, han explicat que l’activitat a la ciutat es desenvolupa amb
normalitat i que el sector empresarial continua treballant amb la mateixa dedicació,
intensitat i professionalitat que una activitat com aquesta requereix.
En aquest sentit, l’actual secretari general de la OMT, Taleb Rifai, assegurava ahir que
Barcelona no es veurà afectada pels atemptats del 17 d’agost a la capital i a Cambrils a
causa de la fortalesa de la seva marca i de l’atractivitat que genera.
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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