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Mitjans de comunicació francesos 
s’interessen per Catalunya com a 
destinació de Turisme Accessible 
 

 
• El viatge, organitzat per Turisme de Catalunya, inc lou un 

recorregut per Girona, L’Escala, el Parc Natural de ls 
Aiguamolls de l’Empordà, Olot, el Monestir de Monts errat i 
la Casa Batlló. 

 
 
Dimecres, 15 d’octubre de 2008.–  Un grup de 7 periodistes procedents de França 
inicien demà un viatge de premsa de quatre dies per tal de conèixer diversos 
indrets de Catalunya relacionats amb el Turisme Accessible. 
 
Els participants d’aquest viatge de premsa, organitzat per Turisme de Catalunya, 
pertanyen a revistes especialitzades dirigides a persones amb alguna disfunció o 
discapacitat. Entre aquests mitjans, cal destacar la presència de Fair Face, la 
revista de l’Associació de Discapacitats de França; així com de la revista Etre 
Handicap Information, que es distribueix tant a França com a Suïssa, Bèlgica i 
Canadà; i de la publicació Hope, que té una tirada de 350.000 exemplars. 
 
Abans que iniciïn el viatge, Turisme de Catalunya farà una presentació davant 
d’aquests mitjans de comunicació sobre l’oferta diversa de Turisme Accessible 
que existeix a Catalunya. 
 
Els periodistes iniciaran el viatge fent una visita guiada a la ciutat de Girona , on 
realitzaran un circuit adaptat i coneixeran l’oferta relacionada amb l’itinerari 
“Edificis accessibles d’interès turístic” – ideada per l’ajuntament gironí- entre els 
quals hi ha diversos museus d’art i de cinema. 
 
Al dia següent es dirigiran L’Escala , on visitaran les instal·lacions del Club Nàutic  
i participaran d’un bateig de mar amb embarcacions adaptades. Aquest centre 
està totalment adaptat i s’hi imparteixen cursos de vela on, des de fa uns anys, hi 
participen alumnes amb algun tipus de discapacitat, ja que compten amb velers 
especials aptes per a aquestes persones i amb professors i professionals 
especialitzats en l’atenció a persones amb discapacitat. 
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Posteriorment també visitaran el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà , 
que compta amb 3 observatoris accessibles, i un punt d’informació i un sender 
adaptats.  
 
Al dia següent coneixeran l’empresa de la Garrotxa Vol de Coloms , 
especialitzada en viatges amb globus aerostàtics adaptats. Un altre dels indrets 
que visitaran serà el Consorci de les Vies Verdes,  concretament el tram d’Olot a 
Les Presses. La demarcació de Girona compta amb 115 quilòmetres de vies 
verdes, on hi ha diversos punts de lloguer de bicicletes adaptades, tant per a 
discapacitats físics com psíquics. Entre les rutes existents,  la de Ripoll a Sant 
Joan de les Abadesses és especialment recomanada per als discapacitats que 
s’inicien en aquesta activitat, i la de Sant Feliu de Pallerols a Amer també està 
especialment recomanada, tot i que requereix tenir una certa experiència. 
 
Els periodistes francesos també coneixeran la ciutat de Vic , on faran un recorregut 
específic pel centre històric de la ciutat especialment dirigit a persones amb 
discapacitats. 
 
L’endemà visitaran un altre dels punts d’interès turístic de Catalunya, el Monestir 
de Montserrat , on s’hi pot arribar amb transport adaptat - ja sigui el tren 
cremallera o el tren turístic -, i que compta també amb accessos adaptats: com les 
rampes per accedir a la basílica i una plataforma obliqua  per poder accedir a la 
capella, entre altres. 
 
Finalment, l’últim lloc d’interès turístic que visitaran serà la Casa Batlló  de 
Barcelona, que en aquests últims anys ha realitzat diverses accions per facilitar 
l’accés a les persones amb discapacitat com l’adaptació de les explicacions 
guiades a persones amb disminució visual. 
 
Turisme de Catalunya posa en marxa un web de Turism e Accessible 
 
Per tal de promocionar el Turisme Accessible que es pot practicar a Catalunya, 
Turisme de Catalunya va editar recentment una Guia que recull les 19 
destinacions que estan més ben adaptades per rebre aquest tipus de turistes. 
 
Així mateix, i tal i com es va anunciar en el marc del saló Avante, Turisme de 
Catalunya ha posat en marxa un web específic on s’hi pot trobar l’inventari de tota 
l’oferta turística accessible de Catalunya.  

Aquesta és la primera vegada que es posa en marxa un web sobre el Turisme 
Accessible a Catalunya, i es pot consultar en sis idiomes: català, castellà, anglès, 
francès, italià i alemany. 
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El web detalla les 19 destinacions catalanes més ben preparades per al Turisme 
Accessible, i dóna informació sobre transports, allotjament, i activitats d’oci 
existents a les diverses marques turístiques de Catalunya. 

Cal tenir en compte que al món hi ha més de 500 milions de persones amb 
discapacitat física, intel·lectual i sensorial,  a Europa n’hi ha més de 50 milions, a 
l’Estat espanyol al voltant de 4 milions 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. 

 
 
  

 


