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NOVETATS 2018
COMARQUES DE BARCELONA
Projecte BLEUTOURMED, una nova comunitat de turisme sostenible al
Mediterrani
http://www.uni-med.net/en/projects/bleutourmed_c3/
El projecte BLEUTOURMED té com a objectiu promoure el creixement sostenible
de l’àrea Mediterrània mitjançant el desenvolupament de conceptes i pràctiques
innovadores, l’ús sostenible dels recursos i el suport a la cooperació entre els
agents del territori. Turisme de la Diputació de Barcelona participa com a entitat
sòcia, a través del programa de Cooperació Territorial Europea Mediterrani
(MED), dins l’eix de turisme sostenible.
La Diputació de Barcelona rep la certificació Biosphere com a destinació
turística sostenible
https://www.biospheretourism.com/en/blog/costa-barcelona-obtains-thebiosphere-certification-as-a-sustainable-destination/121
El segell acredita que les tres marques turístiques de la demarcació –“Costa
Barcelona”, “Paisatges Barcelona” i “Pirineus Barcelona”, impulsades per la
Diputació de Barcelona- compleixen els requisits de l’estàndard “Biosphere
Destination” i que apliquen amb èxit 6 criteris concrets en les seves polítiques
turístiques: Gestió sostenible, Desenvolupament econòmic i social, Conservació i
millora del patrimoni cultural, Conservació Ambiental, Qualitat i seguretat, i
Implicació del visitant.

Costa Barcelona Week

www.costabarcelonaweek.cat/trade
Durant el mes de maig, la Diputació de Barcelona organitzarà per segon any
consecutiu aquesta iniciativa amb l’objectiu de posicionar als mercats
internacionals la marca turística Costa Barcelona a través d’accions al trade i
també amb influencers per dotar de contingut les xarxes socials.
Es vol donar a conèixer el ric patrimoni gastronòmic, natural, arquitectònic,
cultural, comercial, esportiu i social de la marca turística catalana Costa
Barcelona, i tot des d’una perspectiva de turisme sostenible i responsable.
Guia “Paisatges Barcelona”
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/documents/18771743/36276246/Paisatges+
Barcelona+english.pdf/61d589c7-0736-4718-adcc-be823e58f0c1
Els principals atractius turístics de les comarques d’Osona, Bages, Moianès, i
l’Anoia, es troben recollits en aquesta guia que edita conjuntament la Diputació
de Barcelona i la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
amb l’objectiu de donar a conèixer internacionalment la marca turística Paisatges
de Barcelona.
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10 rutes per gaudir de les comarques barcelonines

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/planifica/guies-i-mapes
La Diputació de Barcelona ha editat la guia “10 rutes a Barcelona”. És un recull
de rutes turístiques per les comarques de Barcelona, aptes per fer a peu i moltes
d’elles també amb bicicleta o a cavall; la majoria de llarg recorregut i per dedicarhi uns quants dies. Si no es disposa de tant temps, la guia proposa la realització
d’algun dels trams del recorregut i fer una caminada d’unes hores.
* Estarà disponible en anglès a partir del Desembre 2017. Per aquesta raó la
imatge i el link ara són genèrics.
Nova APP Rutes Barcelona és molt més
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/planifica/app
Es posa en marxa una nova app per a dispositius mòbils (IOS i Android) que
recull diversos itineraris per descobrir els indrets més màgics de les comarques
de Barcelona.
Nova web del camí de Sant Ignasi
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/descobreix/way-of-sant-ignatius
Segueix el camí que va fer Sant Ignasi de Loiola l’any 1522 fins a Manresa on, a
la cova que porta el seu nom, experimentà una profunda transformació espiritual.
Descobreix els indrets i els paisatges de la seva peregrinació: Igualada,
Montserrat i Manresa.
OLI DEL BAGES, UN AUTÈNTIC TRESOR
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/agenda/-/les-oliveres-d-ara-i-d-aba-5
EL Rebost del Bages ha editat un tríptic que recull una desena d'experiències
oleoturístiques que es poden dur a terme al Bages, des de tast d'olis i visites
guiades a les oliveres, fins a collita d'olives, visites als molins o ruta en vehicles
tot terreny.
Amb aquesta iniciativa es vol donar visibilitat i valor a la llarga tradició de les
oliveres al Bages i a la recuperació de les varietats autòctones que s’està duent a
terme.
El Museu Thermalia incorpora audioguies
http://translate.google.es/translate?js=y&prev=_t&hl=enie=UTF8&u=https://www.caldesdemontbui.cat/actualitat/noticies/el-museu-thermaliaincorpora-audioguies-per-visitar-lexposicio-permanent.html&sl=ca&tl=en
Thermalia, Museu i Oficina de Turisme, estrena una audioguia perquè els usuaris
puguin visitar l'exposició permanent del museu Thermalia en 4 idiomes: català,
castellà, anglès i francès.
Més informació:
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