5.

9.
Ajudar a la implantació
de criteris d’economia
circular en la cadena de
valor de la ciutadania i de
les empreses del sector i
promocionar pautes de
consum sostenible entre
els visitants.

Treballar i difondre iniciatives i
projectes per a oferir els coneixements
teòrics i pràctics necessaris per a
promoure, mitjançant l’educació, el
desenvolupament sostenible i els
estils de vida saludables, aplicada al
sector turístic, a tots els nivells.

Banyeres, per un 100% sostenible

El nostre compromís, el teu compromís, el de tots i totes

1.

Impulsar i promoure el TURISME
RESPONSABLE I SOSTENIBLE, en la línia
de l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides i
contribuir en la promoció dels seus valors
i els seus objetius.

2.

Proveir espais de reflexió i
difusió de coneixement sobre els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible i l’òptima gestió del
nostre entorn natural i cultural a
través d’un turisme responsable,
facilitant l’intercanvi de bones
pràctiques entre els residents i
els visitants.

3.

Generar eines i processos que
permeten implicar la ciutadania,
els turistes i a les empreses i serveis
locals en el compliment del nostre
compromís.

4.

Conscienciar, formar i educar
sobre la importància dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible i en particular, dels
ODS 4, 12 i 17 com a objectiu
transversal per a la consecució
de la resta d’objectius.

10.

6.
Garantir condicions laborals en igualtat de
condicions i oportunitats a les dones, així
com promoure el lideratge femení en el
sector turístic.

7.

Promoure i treballar per la innovació
i la transformació digital per a
generar una oferta turística més
eficient, inclusiva i sostenible, que
ens permeta convertir-nos en una
Destinació Turisme Intel·ligent.

8.

Preservar l’entorn natural de la
nostra destinació, promoure la
cultura i els productes locals, i
treballar en activitats turístiques
que permeten gaudir d’un positiu i
equitatiu intercanvi d’experiències
entre residents i visitants.

Promoure
l’intercanvi
de
coneixements a través d’aliances
estratègiques entre l’Ajuntament
de Banyeres de Mariola, empreses
del sector i la població local, per a
multiplicar l’impacte.

4

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat i promoure oportunitats de aprenentatge
durant tota la vida per a tots i totes.

12

PRODUCCIÓ
I CONSUM
RESPONSABLE

17

ALIANÇA PER
A ACONSEGUIR
ELS OBJECTIUS

Garantir modalitats de consum i
producció sostenibles

Revitalitzar l’ Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible

