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Catalunya acull el primer simposi 
europeu de turisme accessible amb 
l’objectiu d’incloure les persones amb 
mobilitat autonomia reduïda 
 

 
• El Simposi, que tindrà lloc a l’Escola Universitària de 

Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) els propers 30 de novembre i 1 de 
desembre, abordarà els reptes que afecten la inclusió dels 
col·lectius de persones amb mobilitat i autonomia reduïda 
en el sector turístic.  

 
• Turisme de Catalunya lidera el projecte transfronterer  

ACCESSI-TOURISME, en què participa també el Consell 
General de Pirineus Orientals i l’Associació Elsa Integració, 
per impulsar la creació d’un servei integral per a 
l’accessibilitat en el turisme.  

 
• El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta,  

presentarà en el transcurs de la jornada inaugural el 
projecte europeu i l’estratègia catalana d’accessibilitat 
turística.  

 
Divendres, 27 de novembre de 2009.- El director general de Turisme i president 
del Comitè Executiu de Turisme de Catalunya, Joan Carles Vilalta, inaugurarà 
dilluns vinent, 30 de novembre, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 
primer simposi europeu sobre turisme accessible. El director general de Turisme 
presentarà l’estratègia d’accessibilitat turística de Catalunya. L’acte inaugural 
comptarà també amb la participació de la consellera General del Departament dels 
Pirineus Orientals i encarregada de la Comissió de les Persones Discapacitades i 
del Desenvolupament Sostenible, Hermeline MALHERBE; del director del Comitè 
Departamental de Turisme de Pirineus Orientals, Igor Knibiehly; i del president de 
l’Associació Elsa Integració, Ismael Ventalló. 
 
El Simposi comptarà amb una notable participació de ponents internacionals 
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que debatran sobre dels reptes pendents que han d’abordar aquelles destinacions 
turístiques que volen facilitar la integració del segment de mercat format pels 
col·lectius de persones amb mobilitat i autonomia reduïda en l’activitat turística.   
 
Turisme de Catalunya, que recentment va ser admesa com a membre de 
l’European Network of Accessible Tourism (ENAT), lidera el projecte europeu 
transfronterer "Accessi Tourisme", que en la fase d’execució corresponent de 
benchmarking i captació de bones pràctiques ha inclòs la celebració d’aquest 
Simposi.  

Al món hi ha actualment més de 500 milions de persones amb discapacitat física, 
intel·lectual i sensorial, 50 milions de les quals es troben a Europa, gairebé 4 
milions a l’Estat espanyol, i prop de 400.000 a Catalunya. Es tracta d’un segment 
de mercat d’alt interès per a les destinacions madures donat que prefereix viatjar 
en temporada baixa i és un segment multiclient ja que viatja amb acompanyament. 

El simposi abordarà temes com ara la legislació comparada sobre accessibilitat a 
nivell europeu, els reptes del disseny urbanístic per a tothom, la mobilitat i el 
transport, així com en el conjunt de l’oferta, espais i productes turístics accessibles 
i practicables. També es farà esment als serveis d’informació, comercialització i el 
màrqueting del turisme accessible. El panell de cloenda del simposi abordarà les 
pràctiques més innovadores en aquest sector, i comptarà amb la presència del 
Director de Turisme de Catalunya, Ignasi de Delàs, el director de l’ENAT, Ivor 
Ambrose i el director de la ONCE, Jesús Hernández. 

Podeu consultar el programa complet de la Jornada al web http://www.project-
accessitourisme.eu/simposi 

 
 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
ACTE: 

 
 

Presentació del projecte europeu i català de turisme sostenible  

     DIA: Dilluns, 30 de novembre  de 2009 
HORA: 09.30 hores: Inauguració Simposi 

10.45 hores: atenció als mitjans 
 

LLOC: Hotel SERHS CAMPUS (Campus UAB. Escola Universitària de 
Turisme i Direcció Hotelera. Cerdanyola del Vallès) 
 

 


