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Beneficis de l’activitat esportiva
sostenible
BLAUMAR Cap al turisme sostenible en destinació

En el marc del turisme esportiu sostenible, Blaumar esta treballant des del seus inicis (1994)
amb poder garantir la qualitat dels serveis oferts. Va ser l’any 2013 quant, de la ma del Consorci
de Promoció Turística Costa del Maresme, Blaumar va començar a treballar amb el sistema de
qualitat SICTED de turisme en destinació, i des del 2017 amb Biosphere.
Biosphere és un segell del Sistema de Turisme Responsable. Certificació/distintiu de
turisme sostenible, voluntari i independent.
Els objectius de Blaumar envers el turisme responsable en destinació és la incorporació de
nous criteris propis per a la sostenibilitat, mantenint i millorant aspectes de qualitat del servei. Donar
una garantia als clients en matèria de gestió sostenible, conservació mediambiental, ajut a la
protecció cultural, posar el gra de sorra per el desenvolupament socioeconòmic, i la satisfacció del
client.
Beneficis socioeconòmics. Millor gestió i governança. Objectius.
Protecció del medi ambient
 Més eficiència en l’ús dels recursos naturals, amb la qual cosa es contribueix a la
conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
 Protecció del nostre entorn amb els corresponents beneficis directes sobre la salut pública
(millora de la qualitat de l’aire, de l’aigua, reducció de la càrrega tòxica, etc.).
 Contribució a la mitigació de les problemàtiques globals (com el canvi climàtic, la
desforestació, etc.) mitjançant la promoció d’activitats més sostenibles.
Impuls econòmic
 Promoció d’una economia més verda, circular, innovadora i inclusiva.
Progrés social
 Més integració dels grups en risc d’exclusió.
 Minimització de les barreres per a persones amb discapacitats.
 Desenvolupament de capacitats sociolaborals dirigits als joves.
 Assegurar unes condicions de treball justes gràcies a l’exigència del compliment dels
convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball i altres compromisos sòciolaborals (d’estabilitat de l’ocupació, de sous dignes, etc.).
Consideracions per una bona gestió
 Les alternatives sostenibles són sovint igual o més barates que les convencionals.
 El cost real no és solament el preu d’adquisició, sinó el cost de cicle de vida.
 La compra sostenible aconsegueix estalvis gràcies a repensar les necessitats.
 La compra sostenible permet estalviar recursos en altres àmbits o polítiques.
L’Equip de Blaumar, compromès amb la sostenibilitat.
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