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Turisme de Catalunya presenta a Viena el
model de turisme accessible català

 Catalunya participa per primera vegada en el congrés de
l’ENAT, l’associació de Turisme Accessible de referència a
Europa.

Dijous, 1 d’octubre de 2009— Turisme de Catalunya ha presentat a Viena el
model de turisme accessible que ha desenvolupat en els últims anys. La
presentació ha tingut lloc en el transcurs del 2n. congrés de l’European Network of
Accessible Tourism (ENAT), l’associació de Turisme Accessible de referència a
Europa.

Arran de la recent admissió de Turisme de Catalunya com a membre de l’ENAT, el
consorci turístic català té l’oportunitat, no només de participar en el congrés de
l’associació - que té lloc del 30 de setembre al 2 d’octubre - , sinó també de
pronunciar una ponència (Catalonia for accessible tourism) que explica les
principals línies d’acció en matèria de turisme accessible. La participació catalana
ha tingut lloc en el marc d’una jornada sobre destinacions accessibles (Accessible
destinations marketing), i on també hi han intervingut Baviera i Torí.

La promoció de Catalunya com a destinació per al turisme accessible és una de
les principals línies de treball de Turisme de Catalunya. El consorci turístic català
ha publicat recentment la guia “Turisme Accessible. Guia de bones pràctiques a
Catalunya”, que identifica les 19 destinacions turístiques catalanes amb un nivell
més alt d’oferta accessible.

Turisme de Catalunya també ha creat un web específic
(www.turismeperatothom.com), on s’hi pot trobar l’inventari de tota l’oferta
accessible de Catalunya, així com diverses propostes turístiques. Aquest web està
disponible en català, castellà, anglès, francès, italià i alemany, així com en
versions accessibles per a discapacitats. Precisament aquest projecte va rebre el
passat 16 d’abril el Premi Alimara.

En la ponència de Turisme de Catalunya s’ha destacat que “el sector turístic
català ha incrementat considerablement en els últims anys l’accessibilitat
dels seus serveis, fent realitat el principi segons el qual una societat
respectuosa i diversa ha de fer possible la igualtat de condicions per a les
persones discapacitades”. Així per exemple, algunes de les zones més visitades
com Montserrat, la Ruta Dalí o la Vall de Boí es troben entre les 19 destinacions
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catalanes més ben preparades per rebre turistes amb discapacitat, ja que gran
part de la seva oferta està totalment adaptada. També l’estació d’esquí La Molina
es troba en aquest grup, i cal recordar que el passat mes de gener va acollir un
esdeveniment internacional: la Copa del Món de discapacitats IPC.

L’associació europea ENAT es va crear al 2006 amb l’objectiu de “fer que el
turisme sigui accessible per a tothom”. Aquesta associació agrupa actualment uns
200 associats, entre els quals hi ha empreses i entitats en general, de 30 països
diferents.

Cal tenir en compte que al món hi ha 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. A
més, aquests turistes acostumen a viatjar acompanyats i fora de la temporada
alta, fet que augmenta encara més el seu potencial.


