Compromís de Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere

El CCIB obté la distinció Biosphere per la seva gestió
sostenible i promoció del turisme responsable
•

El centre de convencions rep el distintiu en un acte amb les 50 primeres empreses adherides
al Compromís per la Sostenibilitat Barcelona Biosphere, que ja compta amb més de 200 inscrits

•

La iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona amb la Cambra de Comerç i Turisme de
Barcelona reconeix les empreses que operen amb una gestió respectuosa amb el medi
ambient, la cultura, les condicions laborals, la igualtat de gènere i el retorn social i econòmic

Barcelona, 10 de desembre de 2019
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB),
gestionat per GL events, ha obtingut la distinció Biosphere per la seva
gestió sostenible i promoció del turisme responsable. Se situa entre
les 50 primeres empreses adherides al Compromís de Sostenibilitat
Turística Barcelona Biosphere. La inicitativa, promoguda per
l’Ajuntament de Barcelona amb la Cambra de Comerç i Turisme de
Barcelona, reconeix els establiments turístics que operen per una
gestió responsable amb el medi ambient, la cultura, les condicions
laborals, l’equitat de gènere i el retorn social i econòmic.
Barcelona va ser la primera ciutat del món a aconseguir la Certificació Biosphere de destinació turística
sostenible i, aquest 2019, el consistori va iniciar el procés per estendre el distintiu entre les empreses
turístiques i aconseguir que la ciutat es converteixi en un destí sostenible i responsable. Aquest passat dilluns,
el CCIB ha participat en l’acte de lliurament dels primers 50 distintius a les empreses turístiques que han
passat la formació i superat els requisits. Més de 200 empreses ja s’han inscrit al Compromís Barcelona
Biosphere que està basat en un manual de bones pràctiques que recull els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, a través del qual s’obté el distintiu Biosphere que ostenta la ciutat.
La directora general adjunta del CCIB, Carolina Garcia, ha destacat la contribució que fa el centre de
convencions des de l’àrea del Fòrum per fer de Barcelona un destí responsable, oferint esdeveniments
sostenibles i contribuint a la millora social del seu entorn i a la generació de riquesa. “El CCIB ha mantingut
des del primer dia un alt compromís social i ambiental, en especial amb les entitats del Besòs i el districte de
Sant Martí”, ha assegurat Garcia. Ara, “l’obtenció de la distinció Biosphere ens permetrà fer el camí alienats
amb la resta d’empreses i entitats de la ciutat que comparteixen el compromís per un desenvolupament
sostenible de l’activitat turística, el medi ambient i la millora social del nostre entorn”, ha sentenciat.
Accions socials i mediambientals del CCIB
El CCIB recull des del 2011 totes les accions de Responsabilitat Social Corporativa en la memòria anual
d’RSC, seguint l'estàndard de referència internacional Global Reporting Initiative (GRI). Des del 2009 calcula,

redueix i compensa les seves emissions de CO₂, ofereix esdeveniments sostenibles de principi a fi i el 94%
dels seus proveïdors són locals. A més, el CCIB té implantat un sistema de gestió ambiental que segueix

els criteris establerts en l’ISO 14001 i el reglament EMAS (Eco Management and Audit Scheme). També
ha obtingut la certificació ISO 20121 de Gestió d’Esdeveniments Sostenibles i, aquest any, ha estat el
primer centre de convencions d’Europa a obtenir l’ISO 22000:2018 de Seguretat Alimentària.
El CCIB acull cada any prop de 120 esdeveniments amb més de 500.000 visitants, genera 500 llocs de
treball a temps complet i un impacte econòmic d’uns 450 milions d’euros anuals a la ciutat. A més, és
cofundador del Barcelona Forum District (BFD), que aglutina empreses i entitats del Fòrum fer de la
zona una àrea socialment responsable. Des del 2010, a través de les empreses associades, s’ha donat
feina a més de 500 persones en situació de risc d’exclusió social. De la mateixa manera, el CCIB destina
cada any el 0,7% de la seva facturació a projectes solidaris. El 2018 van ser més de 240.000 euros per
a 40 projectes socials -la majoria de fundacions i entitats vinculades al barri- a través de la cessió
gratuïta d’espais, aportacions econòmiques directes o donacions d’aliments i materials.
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Sobre CCIB i GL Events
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) és un dels recintes congressuals de més envergadura del
sud d’Europa, amb capacitat per acollir esdeveniments de fins a 15.000 delegats. El recinte compta amb més de 100.000
m² multifuncionals que inclouen el Centre de Convencions i l’Auditori Fòrum CCIB, espais en els quals, des de la seva
obertura el novembre de 2004 i fins al 2018, han acollit més de 1.370 esdeveniments de tota mena i prop de 6,3 milions
de delegats i visitants. En aquests anys, el centre ha generat un impacte econòmic acumulat a la ciutat superior als 4.440
milions d’euros.
GL events CCIB SL és l’empresa gestora del recinte congressual, participada per l’Ajuntament de Barcelona (12%), el
Gremi d’Hotels de Barcelona (8%) i l’empresa francesa GL events (80%), líder europeu en la gestió d’espais i logística de
grans esdeveniments.
Amb seu a Lió, GL events cotitza a la borsa de París i té tres línies de negoci que li han permès facturar 1.040,5 milions
d’euros el 2018: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera 50 espais
per a esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), amb més d’1 milió de
m2 de superfície comercialitzable a 27 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai,
Sao Paulo o Rio de Janeiro, on l’empresa es troba en ple procés de creixement. A més, GL events Exhibitions compta
amb més de 250 salons professionals en propietat i GL events Live disposa d’una dilatada experiència en la prestació de
serveis logístics i estructures temporals a prestigioses cites esportives i d’altres àmbits a nivell internacional com
l’Exposició Universal de Milà, la reunió anual de l’FMI i del Banc Mundial a Lima i, el 2016, els Jocs Olímpics de Rio de
Janeiro, l’Eurocopa de França o la COP22 de Marràqueix.

