DECLARACIÓ DE PROPÒSITS I VALORS

C

onvertir-nos en un nucli estratègic del desenvolupament industrial i econòmic
de Catalunya, així com de la seva projecció internacional, acollint les grans competicions i esdeveniments del món del motor.

I

mpulsar l’atractiu com a destí turístic. Inspirar els valors de la ciutat de Barcelona, un model basat en una ciutat cosmopolita que destaca per la seva creativitat,
innovació, qualitat de vida, tradició cultural i història.

R

eferenciar-nos internacionalment com a motor de canvi per una nova economia
sostenible, amb un creixement de millora continua en l’àmbit econòmic,
socio-cultural i ambiental aportant valor, i sempre en sintonía amb els ODS.

C

ontribuir a la reflexió pública sobre la sostenibilitat que ha d’impulsar la corresponsabilitat de tots els agents implicats en l’organització d’esdeveniments.

U
I
T

nir-nos a les oportunitats de present i de futur en l’organització sostenible d’esdeveniments amb l’objectiu de sumar al territori i amb la voluntat de deixar un
llegat positiu per a les futures generacions.
nvolucrar-nos en la lluita contra el canvi climàtic COP21 primant l’eficiència, la
reducció de forma progressiva i continuada dels nostres impactes mediambientals i millorant la nostra biodiversitat amb una gestió forestal sostenible.
ractar a tots els treballadors propis, els de serveis externs i proveïdors amb dignitat,
no-discriminació, i amb igualtat de tracte i d’oportunitats.

C

ompromís de bon govern en l’administració de l’activitat en concret amb els
valors fonamentals d’integritat, amb honestedat i transparència, així com garantir la confidencialitat i la protecció de dades.

A

favorir, juntament amb totes les parts interessades, l’accessibilitat i la inserció
laboral de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social.

T

ransmetre les accions que impulsem en la nostra gestió 3C de sostenibilitat
CirCuitCat: “Consciència, Compromís i Coherència” per educar al públic assistent als nostres esdeveniments.
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