*UHHQHYHQWV«VXQD6/8TXHKDLGHQWLȴFDWH[SHULªQFLHVD%DUFHORQDLDO
VHXYROWDQWLOHVKDDGDSWDWLFRPSOHPHQWDWSHUDRIHULUOHVDHPSUHVHVSHU
DDMXGDUOHVDFUHDUHTXLSVP«VHȴFLHQWVFRKHVLRQDWVLDOLQHDWVDOD56&(OV
QRVWUHVSURYH±GRUVVµQSURMHFWHVTXHSURPRXHQHOGHVHQYROXSDPHQWORFDO
HTXLWDWLXDPLJDEOHDPEODQDWXUDOHVDLODLQVHUFLµVRFLRODERUDOGHSHUVRQHV
HQULVFGȇH[FOXVLµVRFLDO
Ronda Alfons X el Savi 176, 4-3
08301 Mataró
www.greeneventsbarcelona.com
hola@greeneventsbarcelona.com

Eix patrimoni cultural
Experiències en team building

Oferim experiències de team building i
voluntariat corporatiu
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Què fem?
2IHULPH[SHULªQFLHVGHWHDPEXLOGLQJLYROXQWDULDWFRUSRUDWLXSHUDFRQWULEXLUDODFRRSHUD
FLµFRKHVLµGHJUXSPLOORUDGHODFRPXQLFDFLµJHVWLµGHOWHPSVFRQȴDQ©DHQWUHHOVWUH
EDOODGRUVREHUWXUDDODLQWHUFXOWXUDOLWDWLGLYHUVLµLPRWLYDFLµ&RPSOHPHQWHPOHVQRVWUHV
H[SHULªQFLHVDPEWDOOHUVVREUHUHȵH[LµHVWUDW«JLFDLRUJDQLW]DFLRQDOUHVROXFLµGHFRQȵFLWHV
ROD56&DODYRVWUDHPSUHVD$VVHVVRUHPSHUDYHXUHODSRVVLELOLWDWGHTXHOHVHPSUHVHVHV
SXJXLQERQLȴFDUFRPDIRUPDFLµDTXHVWHVH[SHULªQFLHV7DPE«RUJDQLW]HPHVGHYHQLPHQWV
FRUSRUDWLXVFRPFRQYHQFLRQVFRPHUFLDOVVRSDUVGȇHPSUHVDURGHVGHSUHPVDOODQ©DPHQW
GHSURGXFWHIRUPDFLRQVRXWGRRULMRUQDGHVSRUWHVREHUWHV

Productes
y &XLQHPSDHOODWDSHVRUHFHSWHVGHOPµQ
y 4XªSRGHPDSUHQGUHGHOPµQFRRSHUDWLXGHOHVDEHOOHV"
y 'HOȇKRUWDODWDXODSDHOODRFDO©RWV GHJHQHUDDEULO
y $FWLYLWDWVQ¢XWLTXHV5HVWDXUDQWHFRO´JLF
· Gimcaminada sobre sostenibilitat.
y %HQHVWDULRJDPRYLPHQWLPDVVDWJHLQWHUDFWLX
y 9LVLWDYLQ\DLFDWDGHYLQVDOSDUFGH&ROOVHUROD
y 7RXUV%DUFHORQD

Barcelona Guide Bureau és una agència de viatges que, des de l’any 1990,
treballem per oferir un ampli ventall de visites guiades a Barcelona i Catalunya. Estimem la nostra ciutat i gaudim mostrant-la als visitants en el seu
propi idioma. El nostre compromís està en oferir excel•lència en la qualitat
del servei per tal de superar les expectatives dels nostres clients
Via Laietana, 50, 2-2 (Casa de la Seda)
08003 Barcelona
T. 93 268 24 22
www.barcelonaguidebureau.com
bgb@barcelonaguidebureau.com

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

Hi ha moltes Barcelones i les
coneixem totes
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Què fem?
Volem fer, de Barcelona, una millor ciutat per viure-hi i una millor ciutat per a visitar. Per
aquest motiu hem desenvolupat una política de turisme responsable amb els eixos de tenir
cura de les persones, del patrimoni cultural i del medi ambient.
$OJXQHVDFFLRQVHVSHF¯ȴTXHVVµQOȇ¼VGHUDGLRJXLHVDPEDXULFXODUVHQFRPSWHVGHPLFU´IRQ
per reduir el soroll, guies especialitzats per fer visites amb persones amb mobilitat reduïda,
¼VGHYHKLFOHVDGDSWDWV3HUDVVHJXUDUTXHKRIªLHPE«Y¢UHPVHUHOSULPHUWRXURSHUDGRU
HQDFRQVHJXLUHOFHUWLȴFDWGH%LRVSKHUH7XULVPR5HVSRQVDEOH

Productes
· Visita guiada privada. Descobreix Barcelona al teu ritme. Amb un guia només per a tu i el
WHXJUXSWUDQVSRUWHVSDLµVLHQWUDQWDOVPRQXPHQWVVHQVHFXHV7LQGU¢VXQLWLQHUDULIHWD
mida segons els teus interessos, per grups culturals, incentius o particulars.
· Daily Sightseeing Tours. Si prefereixes afegir-te a un grup, hem dissenyat 15 itineraris on
SRGU¢VYHXUHHOPLOORUGH%DUFHORQDDPEHOP¯QLPWHPSV6µQHQJUXSDXQSUHXDVVHTXLble i en un sol idioma, o bé anglès o francès.

El nostre objectiu és atendre i oferir experiències úniques al col•lectiu format pels discapacitats de tota mena (sensorials, físics…) i les persones amb
problemes de mobilitat reduïda.

ESCOLES PIES 28 BAIXOS
08017 BARCELONA
T. 937637 347
www.barcelonaspecialtraveler.com
jtorrescasana@barcelonaspecialtraveler.com

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

Som la primera agencia de viatges
receptiva a Barcelona especialitzada
en turisme accessible
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Què fem?
Integrem en un únic interlocutor i de manera coordinada tot el que un turista amb discapacitat pot menester a Barcelona.

Productes
Selecció del allotjament accessible què més s’ajusti a les preferències i necessitats concretes
de cada client.
Organització de tours i experiències “a mida” totalment accessibles incloent la amplíssima
oferta cultural, històrica, eno-gastronòmica, de lleure i esport que Catalunya ens ofereix.
Serveis assistencials de tota mena incloent serveis d’acompanyament, lloguer de material,
transport adaptat, etc.

Fa més de 15 anys que dissenyem visites amb un contingut diferent i de la
mateixa manera creem gimcanes i tallers amb un alt nivell d’exigència en la
qualitat dels nostres serveis.
Icono, és membre del Barcelona Convention Bureau i Barcelona cultura i
Lleure, ambòs programes de Turisme de Barcelona, així com del Catalunya
Convention Bureau.

AV. PORTAL DE L’ANGEL, 38 4art 2ª
08002 Barcelona
T. 934 101 405
www.iconoserveis.com
info@iconoserveis.com

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

A Icono oferim cultura a la teva mida
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Què fem?
Icono, porta dissenyant tours i activitats fa més de 15 anys.
Oferim visites per Barcelona, principalment, i Catalunya amb la intenció d’oferir una visió
diferent de la nostre ciutat i Catalunya.
De la mateixa manera, organitzem activitats teambuilding que permeten gaudir i descobrir
Barcelona, d’una manera divertida.
Personalitzem totes les nostres propostes a mida dels interessos del nostres clients

Productes
· Algunes de les nostres visites: Històries i Llegendes del Barri Gòtic, El Born i Picasso, Comerços centenaris, Tresors Amagats, Barcelona gourmet, etc
· Tallers: Picasso, Trencadís.
· Gimcanes: discovering Gòtic; Terra, Mar i Aire; discovering Barceloneta, E-bike Trivial.

C/ Sant Antoni, 4
25610 Os de Balaguer
T. 639 772 265
www.lleidaitu.com
jleon@lleidaitu.com

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA:
Europa

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

Consultora turística especialitzada
en productes culturals en tota la seva
amplitud (circuits, rutes, recursos,etc.)
i la seva introducció al mercat
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Què fem?
Coordinem transversalment tota l’oferta d’un territori perquè provoqui retorn econòmic,
social i cultural a tota la societat

Productes
Creació de paquets turístics, plans de viabilitat i de màrqueting tant a territoris com de proGXFWHVSXQWXDOV&RPHUFLDOLW]DFLµHQODVHYDWRWDOLWDW DVVLVWªQFLDDȴUHVSXEOLFLWDWZRUNVKRSVYHQGHVȵDVKFDL[HVUHJDOFRQIHUªQFLHVSUHVHQWDFLRQVHWF

Ubicat al bonic paratge de les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà, a cavall dels
dos espais naturals més importants de Catalunya, per una banda el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (l’únic Parc Nacional de
Catalunya) i per l’altra, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ( el Parc Natural més
gran de Catalunya).
Masia Can Balta s/n
08796 Pacs del Penedès
T. 93 890 1399
www.paresbalta.com
visits@paresbalta.com

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

Oferim estades de lleure i vocacionals
a la Natura adreçades a tot tipus de
públic
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Què fem?
A part d’oferir un servei complert d’hosteleria (allotjament i restauració), el nostre centre
ofereix al seus clients tot un seguit d’activitats relacionades amb l’educació ambiental, la
sostenibilitat i el medi natural. Sensibilitzar a les persones vers l’entorn, el patrimoni natural
i cultural dels Pirineus, així com també preten dinamitzar les àrees rurals i d’alta muntanya.
/ȇHGLȴFLGȇDUTXLWHFWXUDELRFOLP¢WLFDLWRWDOPHQWLQWHJUDWHQHOSDLVDWJHID¼VGȇHQHUJLHVUHQRvables (biomassa, captadors solars tèrmics, energia passiva), disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), empra mesures d’estalvi d’aigua i energia i aplica en tots els
seus processos un model de gestió destinat a la minimització dels residus.

Productes
Allotjament amb pensió complerta, mitja pensió o només esmorzar
Servei de cafeteria amb venta de productes locals.
Activitats educatives guiades per professionals (tant per escoles com per famílies):
· Viatge per les Galàxies (planetari i observació exterior)
· Visita al Centre de Fauna
· Recorreguts Naturalistes
· Tallers de Laboratori
y 9LVLWDHGLȴFL%LRFOLP¢WLF
· Excursions pel Territori
(VWDGHVDGUH©DGHVDFROȏOHFWLXVHVSHF¯ȴFVFRPMRYHVIDP¯OLHVVªQLRUVHPSUHVHVDGDSWDQW
HOVQRVWUHVSURJUDPHVDFDGDQHFHVVLWDWRGHPDQGDHVSHF¯ȴFDVHPSUHDPEODYRFDFLµGH
sensibilització i respecte pel medi natural.
Des de MónNatura Pirineus s’ofereix una amplia proposta d’Itineraris, excursions i autoJXLDWV DXWRJXLDW+RUW5HPHLHUDXWRJXLDW(GLȴFL%LRFOLP¢WLFDXWRJXLDWDXELWDWV RQHOYLVLtant podrà gaudir pel seu compte.
3U¢FWLTXHVSHUDHVWXGLDQWVYROXQWDULDWV
Projectes educatius a nivell Europeo

Oferim experiències privades i eco-boutique a Barcelona i voltants sempre
tenint en compte l’autenticitat i la sostenibilitat. L’objectiu de les nostres
experiències és apropar, la cultura i tradicions Catalanes a les persones que
venen a Barcelona i volen descobrir la seva essència real.
c/Puigcerdà, 49, 2-2
08750 Molins de Rei, Barcelona
T. 722 24 05 84
www.barcelonaslowtravel.com
info@barcelonaslowtravel.com

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

Som una agència d’experiències
autèntiques i sostenibles a Barcelona i
voltants
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Què fem?
Volem oferir alternatives concretes al turisme de massa a Barcelona. Per això creem experiències que:
· Promouen l’economia local
· Mantenen i impulsen la cultura i tradicions Catalanes
· Ajuden a preservar el medi ambient
· Son respectuoses amb la gent local
Col·laborem amb projectes, restaurants i allotjaments independents, locals i sostenibles

Productes
Oferim experiències d’algunes hores a Barcelona i d’altres de tot el dia a fora de Barcelona.
Aquests son alguns exemples del que podem fer:
· Rutes gastronòmiques per tastar la cuina de Barcelona més autèntica.
· Tours de vi fora de Barcelona per descobrir cellers petits, familiars i d’agricultura ecològica
i/o biodinàmica (DO Penedès, DO Bages, DO Alella). Pròximament tindrem DO Priorat.
· Classes de cuina privades per conèixer la gastronomia Catalana amb producte local, de
temporada i 100% ecològic.
· Visita de la llotja a Barcelona tancada al públic normalment seguida d’un àpat focalitzat en
peix (comprat a la mateixa llotja) a un restaurant slow food maridat amb vins naturals.
· Experiència gastronòmica d’un dia pel Bages.
· Trekkings a la muntanya a llocs fora del circuit turístic per amants de la natura (la part més
verge de Montserrat, Montseny, Pirineus, etc.)
· Experiència per anar a veure un assaig real de Castellers i possibilitat de participació. Guiada per una persona experta en el mon dels Castellers i per una persona de la colla.
I moltes més experiències que podem adaptar a cadascun dels nostres clients. Sempre han
de ser amb els nostres valors: fora del circuit turístic, autèntiques i sostenibles.

Tenim com a objectiu revaloritzar tot aquest patrimoni, de vegades a l’ombra dels monuments més icònics de Barcelona, potenciant la cultura i arquitectura d’aquestes institucions. Volem contribuir d’aquesta manera a crear
una marca Barcelona en base a la diversitat cultural, la riquesa històrica i
els béns arquitectònics tant abundants i diversos a la ciutat.
C/Torre dels Pardals, 33 (Local 3)
08041 Barcelona
T. 93 170 17 97
www.sternalia.com
info@sternalia.com

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

Volem donar a conèixer espais
singulars creats per la societat civil al
llarg de la història
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Què fem?
Actualment desenvolupem activitats en més de deu espais. La oferta d’activitats, com es
comentava en línies anteriors, és àmplia i variada: visites guiades a les institucions; sopars
RQODJDVWURQRPLDLODFXOWXUDVµQHOȴOFRQGXFWRUDFWLYLWDWVGHGLYXOJDFLµFLHQW¯ȴFDSHUDWRWV
els públics; activitats de cap de setmana que engloben ciència, gastronomia i cultura; i tours
JXLDWVGHWHP¢WLTXHVHVSHF¯ȴTXHV

Productes
Sopars culturals, visites guiades, activitats de cap de setmana, tallers divulgatius, cursos
divulgatius, lloguer d’espais per a esdeveniments, esdeveniments privats.
Tot consultable al web www.sternalia.com

Som una empresa creada per visitar i recórrer el Principat a través de la cultura dels seus vins i escumosos, sempre des d’una visió amb responsabilitat
ambiental i la visita a cellers petits. D’aquí les rutes que us proposem.
Guies locals amb experiència docent de més d’una dècada, llicenciats en
KLVW´ULDLJHRJUDȴD([SHUWVHQGLG¢FWLFDLDPDQWVGHODFXOWXUDGHOYL
Camí Antic de València, 2. Pral, 1a
08005 Barcelona
T. 620 126 304
www.venivinum.cat
hola@venivinum.cat

Eix patrimoni cultural i natural
Experiències gastronòmiques,
enològiques i culturals

Guies que us faran emocionar i gaudir
d’una jornada especial envoltats de
vinyes i fruint de paisatges i sensacions
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Què fem?
A Venivinum visitem i recorrem el Principat a través de la cultura dels seus vins i escumosos, sempre des de la responsabilitat ambiental i la visita a cellers petits que elaboren vins
RUJ¢QLFVLRELRGLQ¢PLFVLRQDWXUDOVGȇDTX¯OHVUXWHVTXHXVSURSRVHP6RPexperts en
didàctica i amants de la cultura del vi.
Us farem emocionar i gaudir d’una jornada especial envoltats de vinyes -en la major part de
rutes- i fruint de paisatges i sensacions úniques.
3RGHXWULDUHOWUDQVSRUWSULYDWRQVHPSUHVHU¢K¯EULGȴQVDSHUVRQHVREHQ]LQDȴQVD

Productes
y 9LVLWDD&HOOHUVIDPLOLDUVTXHHODERUHQYLQVHFRO´JLFVLRELRGLQ¢PLFVLRQDWXUDOVDOȇ(PSRUG¢HO0DUHVPHHO3HQHGªVHO*DUUDIOȇ8UJHOOOD&RQFDGH%DUEHU¢HO3ULRUDWLOD7HUUD$OWD
Un sol dia, dinar inclòs excepte al Priorat, on es reserva el restaurant..
y 9LVLWHVVLQJXODUVDOȇ(PSRUG¢DPEHOYLFRPHOHPHQWFRQWLQXDW'DO¯LHOWULDQJOH6XUUHDOLVWD
)LJXHUHV&DGDTX«VL3¼ERO *OREXVYLVLWDLWDVWD&HOOHU&RVWD%UDYDL&DSGH&UHXV &RVWD1DWXUDL+LVW´ULD 3DODPµVΖ 9LVLWDD&HOOHU7DVWGHSHL[HQXQDERGHJDYLVLWDDOPHUFDW
GHSHL[FRPSUDGHJDPEHVLWDVWGHJDPEHVLYLQVQDWXUDOVDERUGRGȇXQYHOHUFO¢VVLF 3DODPµVΖΖ 5XWDHQYHOHUFO¢VVLFYLVLWDLWDVWD&HOOHUDPEHGLȴFLUHIHUHQFLDOLGLQDUJDVWURQ´PLF &RVWD%UDYDL+ROO\ZRRG HVFHQDULVGHSHOȏO¯FXOD 
y $OWUHVYLVLWHVVLQJXODUV9LVLWDD)LJXHUHVL*LURQDDPEYLVLWDLWDVWD&HOOHU6LWJHV WDVWDQW
PHQMDULYLQVQDWXUDOV 6DQW6DGXUQ¯ YLVLWDLWDVWD&HOOHUL([SHULªQFLDHQXQD;RFRODWHULD
· Disseny de rutes a demanda.

Consultoria de Turisme Sostenible i Responsabilitat Social Corporativa i Ciutadana que t’acompanya de forma professional i personalitzada per generar impactes positius en el teu negoci, en la societat i en el medi ambient.
Balmes 69
08007 Barcelona
T. 672 397 234
www.segundomundo.es
info@segundomundo.es

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA:
Europa

Eix mediambiental
Consultoria sostenibilitat

Un equip multidisciplinari amb més de
30 anys d’experiència professional en
sector turístic, acadèmic i de cooperació
al desenvolupament
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Què fem?
Consultoria operativa: T’oferim assessorament puntual o global en temes de
RSC i sostenibilitat implícits en la gestió. T’ajudem a que els teus projectes RSC
i de Turisme Sostenible generin el major impacte positiu en les persones, el
negoci, la comunitat i el medi ambient.
Estratègia RSC i / o Turisme Sostenible: Fem que la RSC es converteixi en un
generador de marca i rendibilitat econòmica, social i mediambiental. T’ajudem
a assolir els objectius del Turisme Sostenible d’acord amb la teva estratègia de
QHJRFLLDPEOHVFHUWLȴFDFLRQVLHVW¢QGDUGVO¯GHUV&RQYHUWLP
)RUPDFLµ2IHULPFXUVRV ERQLȴFDEOHVSHU)XQGDH LWDOOHUVHQGLIHUHQWVIRUPDWV
i metodologies per assegurar l’èxit de la implantació de sistemes de RSC i turisPHVRVWHQLEOH6RPGRFHQWVHQHOVP¢VWHUVVREUHWXULVPHLGLUHFFLµKRWHOHUDGH
diverses universitats.
LES NOSTRES SOLUCIONS: ÈTICA, RSC I SOSTENIBILITAT. Ètica, els teus valors:
l’ingredient essencial. RSC, el teu pla d’acció: la ruta més curta. Sostenibilitat, la
teva ambició de perdurar en el temps contribuint a un futur millor: l’objectiu.

Productes
Consultoria operativa, estratègica i de formació en temes de RSCC (ResponsabiOLWDW6RFLDO&RUSRUDWLYDL&LXWDGDQD L7XULVPH6RVWHQLEOH
Veure serveis aquí https://segundomundo.es/servicios

Aliada amb les organitzacions, territoris i persones compromesos amb
un món més sostenible, als quals acompanyem en la seva transformació.
Tenim més de 35 anys de trajectòria (des de 1981!) i actualment som més
de 200 persones dedicades a INSPIRAR visió i estratègia en sostenibilitat,
APORTAR solucions per a assolir els objectius i COMUNICAR per a promoure el canvi.
Rambla Catalunya, 6, 2n pis
08007 Barcelona
T. 93 851 50 55
www.lavola.com
info@lavola.com

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA:
Europa

Eix mediambiental
Solucions integrals de
sostenibilitat

Som una empresa especialitzada en
sostenibilitat
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Què fem?
Som especialistes en sostenibilitat. La tractem en les seves múltiples dimensions i oferim
solucions integrals per a organitzacions (sostenibilitat corporativa, economia circular, gestió
del CO2 i energia), territoris (Canvi climàtic, residus i ciutats i territoris) i persones sostenibles (consultoria educativa, campanyes de sensibilització, programes educatius i gestió de
centres i museus). A més, incorporen la comunicació i la tecnologia com a elements diferenciadors.

Productes
• Desenvolupament de models de negoci sostenibles, que donin resposta a problemes soFLDOVLDLQHȴFLªQFLHVDPELHQWDOV
• Sostenibilitat corporativa (diagnòstics de sostenibilitat, estratègies i plans d’acció, mètriques, memòries i informes i comunicació de la sostenibilitat)
• Càlcul del Valor Social Integrat per a monetitzar el balanç social de les organitzacions
• Gestió del CO2 (estratègies de mitigació de les emissions, càlcul i compensació de la petjada de carboni)
• Comunicació de la sostenibilitat

C/ BAIX 50
08232 VILADECAVALLS
T. 694 468 260
WWW.GREENCUSTOMERS.NET
COMERCIAL@GREENCUSTOMERS.NET

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA:
Europa

Eix mediambiental
Solucions eco per allotjaments

Greencustomers és una startup que
neix per impulsar allotjaments verds
i responsables per reduir la petjada
ecològica del turisme

39

Què fem?
Mitjançant la tecnologia en les habitacions, aportem indicadors per reduir l’impacte mediambiental i empoderem el bon ús dels recursos de clients i personal.

Productes
La greenroom és el distintiu verd per convertir una habitació en ecoresponsable. Amb un
simple registre amb el mòbil, els hostes obtenen reconeixements i premis pel seu compromís ambiental, evitant els sobreconsums. Per altra banda, l’hotel es compromet a destinar
part de l’estalvi generat a causes socials.
8QDIRUPDLQQRYDGRUDGHYHQWDFUHXDGDGHVHUYHLVHVWDOYLGHFRVWRVLȴGHOLW]DFLµGHFOLHQWV

BCN4ALL és un projecte de serveis d’atenció i acompanyament turístics
personals perquè tota persona que vulgui pugui visitar Barcelona independentment de la seva edat, mobilitat, condició física, intel·lectual o mèdica.
Turisme accessible per a tothom.
BCN4ALL és una iniciativa formada per professionals de l’atenció a les persones, amb més de 30 anys d’experiència, milers de persones ateses cada
any i un conjunt de treballadors i treballadores procedents dels camps de
les cures personals, el treball familiar, l’acompanyament integral a les persones grans així com a educadors socials.
Balmes 69
08007 Barcelona
T. 672 397 234
www.segundomundo.es
info@segundomundo.es

Eix accesibilitat
Serveis assistencials a mida per
acompanyament turístic

Turisme accessible per a tothom
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Què fem?
BCN4ALL proveeix serveis d’atenció i acompanyament turístics personals perquè qualsevol persona pugui visitar Barcelona independentment de la seva edat, mobilitat, condició
física, intel·lectual o mèdica.
TURISME ACCESSIBLE PER A TOTHOM.
Els serveis de BCN4ALL van dirigits a la gent gran, població amb diversitat funcional, a
aquelles famílies que viatgin amb els seus petits o grans amb necessitats especials, i per a
qualsevol persona que ens necessiti per gaudir la seva estada a Barcelona.

Productes
SERVEIS ALLOTJAMENT per Cures personals i promoció de l’autonomia
Per minimitzar la dependència al propi allotjament del visitant: Cures personals i d’infermeria, Higienes, Transferències i enllitament, Rehabilitació, Post-operatoris, Injectables,
Osteotomia...
SERVEIS ACOMPANYAMENT per Assistència Turística Personal
Visitar i gaudir Barcelona com, quan i on es vulgui amb ajuda en la mobilitat, seguretat,
FRQȴDQ©DLRULHQWDFLµD%DUFHORQDSHUUHDOLW]DU

Trabajamos por proyectos y creemos en la autogestión como vehículo para
desarrollar nuestro potencial con libertad.
Un equipo motivado y feliz será capaz de ofrecer un servicio exquisito a
nuestros cliente y lograr así su máxima satisfacción.
Events Barcelona Zero Limits S.L.
08184 Palau Solità i plegamans
T. 93 864 02 75
www.barcelonazerolimits.com
Montse.vivero@barcelonazerolimits.com

Eix accesibilitat
Viatges, experiències a mida
accesibles

Nuestro propósito principal es cuidar a
nuestro equipo, para que el equipo cuide
a nuestros clientes
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Què fem?
Organización de Congresos y eventos Sostenibles
Trabajamos en equipo para consensuar las mejores opciones y acordamos estrategias. Somos transparentes en la gestión. Nos comprometemos con el proyecto.
Ofrecemos la posibilidad de gestionar y organizar un congreso de manera total o parcial,
cubriendo las siguientes áreas:
· Secretaría Técnica
y6HFUHWDU¯D&LHQW¯ȴFD
· Secretaría Turística y actos sociales
· Secretaría Comercial y de Patrocinio
Consulting
· Consultoría de sostenibilidad aplicada a eventos
· Consultoría de accesibilidad
· Personal free lance experimentado para dar apoyo en eventos.
· Desarrollo de negocio. Estudios de viabilidad de eventos para espacios públicos.

