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L’Ajuntament de Gavà revalida el “Compromís Biosphere”
pel seu model de turisme sostenible i responsable
La platja i el Parc Arqueològic renoven la distinció que atorguen la
Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç i l’Institut de Turisme
Responsable
L’Ajuntament de Gavà ha renovat avui dos distintius “Compromís per la sostenibilitat
Biosphere” per la promoció del turisme sostenible i responsable a la platja i al Parc
Arqueològic Mines de Gavà. Aquest programa, impulsat per la Diputació de Barcelona,
compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, i els Consorcis de
Turisme de cada territori.
Les institucions han impulsat una metodologia per garantir la qualitat i sostenibilitat dels
serveis turístics d’una destinació, ja siguin públics o privats i que permet adquirir unes
habilitats suficients per a la gestió sostenible d’aquests serveis turístics. Com a resultat
d’aquesta implantació voluntària, els serveis turístics que hi participen, ja siguin
destinacions o empreses, obtenen el distintiu de “Compromís per la sostenibilitat
Biosphere”, anualment renovable.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha acollit avui el lliurament dels distintius a 25
empreses i entitats del territori, de la mà del conseller de Turisme del Baix Llobregat, el
Sr. Juan Pedro Pérez, i de la coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona, la Sra. Rosa Serra.
El director del Museu de Gavà, Josep Bosch, i la coordinadora de platges de l’Ajuntament
de Gavà, Elisenda Miquel, han recollit les distincions que acrediten, per segon any
consecutiu, el compromís amb la qualitat i sostenibilitat del Parc Arqueològic i de la platja
de Gavà. L’acte també ha comptat amb l’assistència del tinent d’alcalde de Comerç,
Civisme i Promoció de la Ciutat, Ramon Castellano.

A més de la platja i del Parc Arqueològic, també han renovat el distintiu tres empreses de
Gavà: Restaurant Ermita de Brugués, Foto Pir Video i Restaurant Barbacoa Europa.

Enguany s’hi suma a les distincions un quart establiment, El Calamar & Lobster Gavá
Mar.

El “Compromís per la sostenibilitat Biosphere” pretén estendre la cultura de la sostenibilitat
turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona. És un programa
desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l’Institut de Turisme
Responsable (ITR) que té com a objectiu implementar una gestió més sostenible en tots els
agents d’una destinació turística. El seu desplegament i la seva implantació territorial
s’articula amb la Cambra de Comerç com a entitat representativa del sector empresarial de
les comarques de Barcelona així com els 11 ens de gestió turística comarcal en conveni amb
l’ens provincial.
El “Compromís Biosphere” orienta el sistema cap a la sostenibilitat turística incorporant
criteris com la gestió sostenible, la conservació mediambiental, la protecció cultural, el
desenvolupament socioeconòmic i la satisfacció del client.

