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Descripció de la iniciativa

El certificat Biosphere Responsible Tou-
rism acredita l’acompliment de requisits 
de qualitat i sostenibilitat dels serveis tu-
rístics . Els requisits exigits per l’estàndard 
Biosphere tenen a veure amb els paràme-
tres següents: 

•  La conservació del patrimoni natural, 
cultural i paisatgístic. 

•  El desenvolupament econòmic i social 
de la comunitat local. 

•  La contribució de l’establiment a la 
qualitat de vida dels treballadors.

•  La conservació del medi ambient. 

•  La satisfacció dels clients quant a la 
seva implicació en el sistema i pel que 
fa a la qualitat del servei.

L’Hotel Andante, situat al barri del Raval 
del districte de Ciutat Vella disposa del 
certificat Biosphere Responsible Tourism . 
Amb aquesta acreditació, l’hotel garanteix 
una actitud respectuosa i col·laborativa 
amb les comunitats locals, a través de les 
seves institucions, ONGs, comunitats de 
veïns i empreses, establint canals de co-
municació adequats . Actualment l’hotel 
col·labora amb les institucions següents: 

Andante Hotel
Promoció del turisme responsable

•  Rango 10 (empresa especialitzada en 
l’externalització de serveis en el sector 
hoteler que promou la inserció laboral 
de persones amb problemes d’exclusió 
social): integra en l’equip professional 
persones en pràctiques amb itinerari 
professional dins l’empresa. 

•  Casal dels Infants del Raval (associació 
que vetlla per la qualitat de vida d’infants, 
joves i famílies en situació o risc d’exclusió 
social i les comunitats on viuen): integra 
en l’equip professional joves en pràcti-
ques al departament d’esmorzars. 

•  Fundació Tot Raval (plataforma 
d’associacions, institucions, persones i 
empreses vinculades al Raval que com-
parteixen l’objectiu de millorar la quali-
tat de vida al barri): fa donacions i parti-
cipa en esdeveniments puntuals.

•  Altres entitats com ara la Fundació 
Arrels, Càritas, el Lloc de la Dona i el 
Casal d’Avis Josep Trueta, amb els 
quals col·labora puntualment.

Aquesta iniciativa segueix la línia d’aconseguir la coresponsabilització de les insti-
tucions, la indústria turística i els visitants en l’ús eficient dels recursos naturals i la 
millora de la qualitat ambiental.



149

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bona pràctica

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2013

Durada: L’hotel disposa de la certificació 
Biosphere Responsible Tourism des del 2013 .

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, d’impacte econòmic, am-
biental i social, innovadora, reproduïble, 
eficients amb els recursos .

Impulsors: Andante Hotel .

Contacte: pbofill@andantehotel .com | Av . 
Drassanes, 23-25, 08001 Barcelona | www .
andantehotel .com

Col·laboradors: Rango 10, Casal d’Infants 
del Raval, Fundació Tot Raval .
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