
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa  
Oficina de Premsa 

 
 

 Comunicat de premsa  
 
 

 1

 

Catalunya lidera un projecte 
transfronterer per millorar l’accessibilitat 
turística de les destinacions catalanes 

 
 Es clou el primer simposi europeu de turisme accessible 

que ha abordat 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 participen també el Consell 
General de Pirineus Orientals i l’Associació Elsa Integració, 
amb un pressupost de 621.000 euros fins al 2011 amb 
l’objectiu de crear un servei integral per a l'accessibilitat 
turística en les destinacions catalanes.  

 
 El projecte consolida l’estratègia catalana d’accessibilitat, 

que abasta el foment i la promoció de les destinacions per a 
tothom a Catalunya i a Pirineus Orientals. 

  
 
Dimarts, 1 de desembre de 2009.- Turisme de Catalunya, que recentment ha estat 
admesa com a membre de l’European Network of Accessible Tourism (ENAT), 
lidera el projecte europeu transfronterer "Accessi Tourisme", que vol situar 
Catalunya com a destinació de referència en l’àmbit del turisme accessible. 
Aquesta és una de les principals conclusions del primer simposi europeu en 
aquest àmbit que s’ha celebrat a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció 
Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Un centenar de 
persones, formada per acadèmics,  professionals i representants del sector turístic 
i del món associatiu de les discapacitats, ha debatut sobre els reptes de 
l’accessibilitat per promoure destinacions aptes per acollir els col·lectius de 
persones amb diversitat funcional i mobilitat i autonomia reduïda. 

El director general de Turisme i president del Comitè Executiu de Turisme de 
Catalunya, Joan Carles Vilalta, ha expressat el compromís de treballar en diversos 
àmbits per convertir Catalunya en una destinació accessible i practicable. Aquest 
compromís s’emmarca en la presentació de l’estratègia catalana d’accessibilitat 
que abasta iniciatives en l’àmbit de la formació, el coneixement, la provisió 
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d’incentius a la rehabilitació i millora de l’accessibilitat dels establiments a través 
del Pladetur, així com el model de promoció del turisme accessible de Turisme de 
Catalunya. En aquest sentit, l’execució del projecte europeu Accessi Tourisme que 
lidera Turisme de Catalunya, conjuntament amb el Consell General dels Pirineus 
Orientals i la Fundació Elsa Integració, suposa un impuls decisiu per a la 
consolidació d’aquesta estratègia que situa Catalunya dins les destinacions 
europees que es plantegen de forma rigorosa avançar en l’accessibilitat i el 
disseny per a tothom.  
 
El projecte Accessi Tourisme, que compta amb un pressupost de 621.000 euros 
fins al 2011, té com a objectiu principal crear un servei integral per a l'accessibilitat 
turística en les destinacions catalanes. Entre les opcions que s’estan estudiant, hi 
ha la creació d'un label europeu que garanteixi l'accessibilitat i la "practicabilitat" 
per a tothom, la realització d'un inventari exhaustiu de la oferta turística, els 
serveis, productes i recursos de mobilitat de les principals destinacions 
corresponents a les marques turístiques de Terres de Lleida, Pirineus, Catalunya 
Central i Costa Brava-Girona, així com la seva promoció mitjançant la creació 
d'un portal temàtic de referència sobre accessibilitat. 
 
El simposi ha evidenciat l’oportunitat de mercat que suposa per a les destinacions 
turístiques el fet que estiguin dissenyades per atendre persones amb necessitats 
específiques i especials . La preferència de viatjar evitant les aglomeracions de la 
temporada alta, més el fet de ser un sector multiclient i en fort creixement, 
juntament amb l’evidència que la seva despesa mitjana i dia en la destinació és 
sovint superior en un 40% respecte als turistes convencionals, són factors que fan 
atractiu un segment de mercat que no sempre pot viatjar amb unes mínimes 
condicions d’autonomia i practicabilitat. 
 
El simposi també ha il·lustrat la capacitat d’innovació de determinats equipaments, 
infraestructures, espais i serveis turístics d’oferta complementària per poder 
atendre tota classe de necessitats especials  dins les destinacions. En aquest 
sentit, el Simposi ha destacat l’exemple de turisme terapèutic d’Eivissa, un servei 
de rutes amb ases per pujar al Canigó, l’accessibilitat de l’estació de La Molina 
tant a l’hivern com a l’estiu, o les platges de Pirineus Orientals adaptades per a 
invidents. 
 
Podeu consultar el web del Simposi a l’adreça http://www.project-
accessitourisme.eu/simposi 

 

 


