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Turisme de Catalunya edita una guia 
sobre les millors destinacions per al 
Turisme Accessible 

 
• Al món hi ha més de 500 milions de persones amb 

discapacitat física, intel·lectual i sensorial. 
 

• Es posa en marxa un nou web amb tota l’oferta turís tica 
accessible de Catalunya. 

 
 

Divendres, 6 de juny de 2008.- El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, acompanyat del director de Turisme de Catalunya, Ignasi de Delàs, 
ha presentat avui la publicació “Turisme Accessible. Guia de bones pràctiques a 
Catalunya”, en el marc del Saló Avante que se celebra fins demà a Barcelona.  

Aquesta guia identifica els productes i destinacions turístiques catalanes que 
reuneixen les millors condicions per ser promocionades entre el col·lectiu de 
turistes que pateixen algun tipus de discapacitat (física, intel·lectual i sensorial) i 
també per a aquells que tenen mobilitat reduïda (tercera edat, embarassades, 
persones amb cotxets de nens o altres). La guia s’ha editat també en versió braile, 
i en cd d’àudio per als invidents que no saben utilitzar aquest tipus de lectura. 

En total, la guia presenta 19 zones, territoris o rutes turístiques de Catalunya, que 
sumen una oferta turística més adaptada i amb un nivell més alt d’accessibilitat i, 
per tant, estan més ben  preparades per rebre turistes amb discapacitat o de 
mobilitat reduïda. Aquestes 19 zones són: Vall de Boí, Val d’Aran, Pallars Sobirà, 
Seu d’Urgell, La Molina-La Cerdanya, Lleida, Camprodon, La Garrotxa, la Ruta 
Dalí, Costa Brava-Alt Empordà, Vic-Osona, Costa Brava-Baix Empordà, 
Barcelona, Montserrat, Maresme, Ruta del Císter, Garraf-Sitges, Costa Daurada i 
Delta de l’Ebre. 

La guia ofereix informació detallada de l’oferta turística de cadascuna d’aquestes 
destinacions –allotjament, platges, espais naturals, monuments, museus, 
restaurants, etc.- i en destaca els serveis i les activitats complementàries que 
diferencien Catalunya d’altres destinacions turístiques. A més, en la publicació 
també hi ha un apartat especial referit al transport i un directori específic dels 
allotjaments de cada destinació. 

La publicació d’aquesta guia respon a la voluntat de Turisme de Catalunya de 
promocionar les millors pràctiques d’aquelles destinacions que destaquen 
precisament pel fet de tenir una oferta variada i completa adaptada a les 
necessitats del col·lectiu al qual s’adreça. Cal tenir en compte que al món hi ha 
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més de 500 milions de persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial, 
més de 50 milions a Europa, al voltant de 4 milions a l’Estat espanyol i a 
Catalunya prop de 400.000.  

Aquests turistes acostumen a viatjar acompanyats i fora de la temporada alta, fet 
que augmenta encara més el seu potencial. 

Les 19 destinacions presents a la guia s’han seleccionat en base a un estudi, 
realitzat per la consultora MHI Turisme i que va ser presentat el passat mes de 
desembre. L’estudi està basat en l’anàlisi de 6.315 equipaments, recursos i 
serveis turístics de les 10 marques catalanes. 

Web amb tota l’oferta turística accessible de Catal unya 

Cal destacar també que, a banda de l’oferta turística contemplada en la guia, 
Catalunya compta amb molts més allotjaments i espais accessibles que, tot i no 
disposar d’un entorn totalment adaptat o d’oferta complementària, mereixen ser 
tinguts en compte.  

És per això que s’ha creat un web (www.turismeperatothom.com), on s’hi pot 
trobar l’inventari de tota l’oferta turística accessible de Catalunya. Aquest web està 
disponible en català, castellà, anglès i francès, així com en versions accessibles 
per a discapacitats: versió d’alt contrast i versió per a dispositius de lectura de 
pantalla amb recursos per a gent amb problemes de visió. 

El web té dos objectius: ser una eina de referència per a l’usuari final on pugui 
trobar informació sobre els recursos i destinacions que ofereixen més facilitats  als 
discapacitats; i ser un aparador per al sector professional on poder posar en valor 
l’esforç fet per tal d’oferir un servei i donar facilitats a aquest col·lectiu. 

En aquest web l’usuari final hi trobarà un apartat on es presenten les 19 
destinacions accessibles identificades en la guia; un cercador d’allotjaments i de 
recursos d’oci i cultura; fitxes de cadascun dels recursos – monuments, museus, 
platges, allotjaments i activitats- especificant les facilitats de què disposa per al 
discapacitat; un mapa de transports adaptats i contacte amb les companyies; i un 
espai de notícies amb les darreres novetats sobre Turisme Accessible. 

Així mateix, també permet al professional disposar d’un web que els permet donar 
d’alta els recursos accessibles de què disposen. 

 


