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NOTA DE PREMSA 

 

Barcelona es promou com a destí turístic 
accessible per a persones amb discapacitat 

 
• Turisme de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat, explica en un vídeo que la ciutat 
té museus adaptats per a persones cegues, platges accessibles i 
visites guiades amb interpretació per a persones amb 
discapacitats auditives, entre d'altres facilitats per al col·lectiu 
 

• També es vol conscienciar els operadors turístics perquè tinguin 
en compte les necessitats d'aquestes persones a l'hora de 
dissenyar activitats i equipaments 
 
 

Barcelona, 13 d’abril de 2015. – Un vídeo elaborat per Turisme de Barcelona i 

l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat promou Barcelona com a destinació 

turística accessible per a persones amb diversitat funcional. L'espot, que porta el títol 

Easy Barcelona, s'adreça a persones amb diversitat funcional que podrien visitar la 

ciutat, i a qui es vol transmetre el missatge que Barcelona és una ciutat oberta i 

accessible, que compta amb museus adaptats per a persones cegues, platges accessibles i 

visites guiades amb interpretació, entre d'altres facilitats. 

Tots aquests elements, inclòs l'alt nivell d'accessibilitat de l'espai públic, dels 

equipaments i del transport públic, fan de Barcelona una ciutat atractiva per a les 

persones amb diversitat funcional, un col·lectiu que representa un percentatge cada cop 

més gran de la població mundial i que esdevé un important públic potencial per al motor 

econòmic que impulsa l'activitat turística a Barcelona. 
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 L'espot ja incorpora diverses mesures d'accessibilitat, i es difondrà en diversos idiomes 

(català, castellà i anglès). Així, s'han incorporat subtítols i interpretació amb llengua de 

signes en els tres idiomes (català, castellà i internacional). A més, per a les persones 

amb discapacitat visual, s'ha vetllat perquè la veu en off aporti tota la informació 

necessària perquè es transmeti el missatge. 

Participen en el vídeo persones amb diversitat funcional 

Per a l'elaboració del vídeo, s'ha comptat amb persones amb diversitat funcional. Per 

això, alguns dels actors i actrius que hi apareixen són persones amb discapacitat reals de 

la ciutat que han col·laborat en aquest projecte. 

El vídeo provisional està disponible als webs  barcelona-access.cat i bcn.cat/accessible  i 

al canal Youtube de visitbarcelona .  

El director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes , explica que "el 

consorci ha detectat un interès creixent per l'accessibilitat en el turisme a la ciutat, tant 

des del punt de vista de l'oferta com de la demanda; és un àmbit en què cal ser-hi, com a 

servei públic, i en el qual hi ha també activitat econòmica". 

L'organisme de promoció ha desenvolupat un web dedicat a les persones amb 

discapacitat (www.barcelona-access.cat) i ha creat el programa Barcelona Sustainable 

Tourism, que promou el turisme responsable a la ciutat i inclou allotjament i agències 

de viatge orientats al turisme inclusiu. 

 

 

 

 


