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-Acció Solidària- 

Turisme de Barcelona col·labora amb un 

projecte de solidaritat i oci adreçat a les 

famílies en situació de vulnerabilitat  

   

 

• El Consorci de promoció se suma a la iniciativa “Oci en família als 

Hotels de Barcelona”, organitzada pel Gremi d’Hotels, el Barcelona 

Fòrum District, la Fundació TriniJove i el programa CaixaProinfància 

de la fundació bancària La Caixa 

  

• El Consorci oferirà un recorregut en Bus Turístic amb servei de guia 

personalitzat per les famílies participants per conèixer els racons més 

emblemàtics de la ciutat  

 

• La iniciativa és un exemple de cooperació entre diferents agents, 

públics i privats, en favor de la ciutadania 

 

Barcelona, 19 de desembre de 2019.-  Turisme de Barcelona s’ha sumat aquest any 

a l’acció “Oci en Família als Hotels de Barcelona” promoguda pel Gremi d’Hotels de 

Barcelona, el Barcelona Fòrum District, la Fundació Trinijove i el programa 

CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa”, a través d’una activitat d’esbarjo i divulgació 

de coneixement de la ciutat amb un recorregut gratuït en Bus Turístic.   

Una acció adreçada a famílies de la ciutat de Barcelona amb infants d’entre 0 i 18 anys 

en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Així, amb l’objectiu de propiciar que 

aquestes famílies tinguin la possibilitat de gaudir plegats d’un temps de lleure i esbarjo a 
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la ciutat,  el Consorci de Turisme oferirà un recorregut en Bus Turístic per aquestes 

famílies aquest diumenge, dia  22, amb un servei de guia gratuït.  Amb aquesta acció, des 

del pis superior del Bus Turístic,  les diferents famílies participants podran descobrir i 

conèixer la història dels racons més emblemàtics de la ciutat, amb perspectiva panoràmica 

i atenció personalitzada. Tant el personal del Consorci com TMB, s’ha implicat de forma 

altruista en aquesta acció, oferint els seus serveis de forma totalment desinteressada.  

 

Aquest programa pretén oferir a les famílies que formen part del programa 

“CaixaProinfància” l’accés a activitats d’oci en cap de setmana que, per les seves 

circumstàncies econòmiques, queden fora del seu abast.  

 

El projecte dona la oportunitat a famílies en situació de vulnerabilitat i que, a través de la 

seva participació al programa CaixaProinfància, han demostrat la seva implicació en el 

progrés educatiu dels menors per tal de poder optar en el futur a millors oportunitats.  

 

Aquestes famílies, amb un nombre màxim de 4 membres i un total de 103 persones 

confirmades, entre adults i fills i filles, podran gaudir d’una experiència poc accessible en 

entorns de dificultat social, com és  gaudir d’un cap de setmana d’activitats tots junts. 

Aquesta només és una de les activitats que s’ofereixen aquest cap de setmana del 20 a 22 

de desembre, on diferents hotels de Barcelona participants d’aquest projecte allotjaran, 

sense cost, en règim de pensió complerta a aquestes famílies. En total, vint-i-vuit hotels 

han confirmat la seva participació, amb un conjunt de 33 habitacions a disposició 

d’aquestes famílies.  

 

Turisme de Barcelona aposta pel turisme solidari per contribuir a la comprensió i respecte 

mutu de la societat i en aquest sentit entén que l’aposta pel turisme responsable, just i 

responsable és una activitat beneficiosa per al país i pel conjunt de les comunitats locals.  

 


