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NOTA DE PREMSA 

 

La mobilitat i el reciclatge, principals 

preocupacions mediambientals dels turistes 

 

• Turisme de Barcelona celebra el dia mundial del Medi Ambient amb 

diferents accions per conscienciar al visitant    

 

• Passejades naturalistes al Parc de Montjuïc, un concert de jazz al Parc de 

la Barceloneta o una jornada de portes obertes al Recinte de Sant Pau, 

entre les activitats organitzades 

 

 

Barcelona, 31 de maig. – Turisme de Barcelona celebra el dia Mundial del Medi 

Ambient, que és el 5 de juny, amb un conjunt d’accions que comencen aquest cap de 

setmana per informar al turista de pràctiques per fer possible una estada més 

sostenible i, d’aquesta manera, conscienciar-lo de la necessitat de tenir cura del 

Planeta. El consorci de promoció manté així un any més el seu compromís amb 

aquesta jornada, que enguany està centrada específicament en la pol·lució de l’aire. 

 

L’Oficina d’Informació Turística a la plaça de Catalunya ha instal·lat, des de dijous 

passat i fins al proper 5 de juny, una tematització especial per commemorar aquest 

dia amb la presència d’informadors especialitzats en sostenibilitat i l’anomenat Mur 

d’Adhesions, on els visitants poden deixar missatges promovent la cura del medi. La 

mobilitat, el reciclatge i l’ús abusiu del plàstics van ser els temes més destacats en el 

Mur d’Adhesions de l’any passat. Igualment, una selecció de productes verds 

relacionats amb Barcelona –llavors amb la imatge de Gaudí, ampolles d’aigua 
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reutilitzables, una bossa texana reciclada, etc- s’exposaran de manera destacada en 

la botiga de l’oficina. 

 

Passejada pel Parc de Montjuïc  

Com altres anys, s’organitzaran passejades naturalistes gratuïtes al Parc de Montjuïc, 

on els guies explicaran els secrets botànics i la diversitat de flora d’un dels parc més 

emblemàtics de Barcelona en unes rutes dissenyades tant per a ciutadans com per a 

visitants. Els actes commemoratius inclouen també un concert de jazz demà dissabte 

al Parc de la Barceloneta, així com una visita guiada a la Fàbrica del Sol, un 

equipament de divulgació ambiental obert a tothom per donar a conèixer la cultura 

de la sostenibilitat. Finalment, un de les grans atraccions turístiques de la ciutat, el 

Recinte Modernista de Sant Pau, celebrarà diumenge una jornada de portes obertes 

amb diferents espais informatius relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat. 

 

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-lo, 

el BST busca 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 tots i no discriminatori. 

 

Per a més informació:  

Lali Ferrando lferrando@barcelonaturisme.com 
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