NOTA DE PREMSA

Dia Mundial del Turisme, 27 de setembre

Turisme de Barcelona aposta pel turisme inclusiu
i amplia la ruta guiada d’accessibilitat
• El consorci de promoció s’afegeix als actes del Dia Mundial del
Turisme, que enguany dedica al turisme accessible
• L’Easy Walking Tours per a persones amb mobilitat reduïda s’obre a
qualsevol tipus de necessitat especial

Barcelona, 23 de setembre de 2016. – Turisme de Barcelona s’ha sumat als actes de
celebració del Dia Mundial del Turisme, que enguany l’Organització Mundial de Turisme
(OMT) dedica a l’accessibilitat universal, amb una nova iniciativa que amplia l’actual
ruta guiada Easy Walking Tours per a persones amb mobilitat reduïda, a totes les
necessitats d’accessibilitat.
Així, el proper 27 de setembre s’organitzarà una ruta Easy Walking Tours, que sortirà a
les 10:00 hores de la Plaça de Sant Jaume per a grups amb diversitat funcional motriu,
visual, auditiva o cognitiva. L’objectiu d’aquest acte, en el qual participarà l’Ajuntament
de Barcelona i que ha estat organitzat conjuntament amb la Federació Catalana ECOM i
la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (Predif) és
donar a conèixer a les entitats socials de la discapacitat una actuació de turisme accessible
pensada per avançar en l’àmbit del turisme responsable i d’atenció a les persones.
Turisme de Barcelona s’afegeix d’aquesta manera als actes del Dia Mundial del
Turisme, que sota el lema Turisme per a tots: promoure l’accessibilitat universal vol
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sensibilitzar a la comunitat internacional de la importància del turisme i del seu valor
social, cultural, polític i econòmic.

Aposta per un turisme inclusiu
El consorci de promoció aposta per un turisme inclusiu, de plena integració de les
persones amb dificultats físiques o cognitives. En aquest sentit, Antonio Guillén,
President d’ECOM, assegura que “el turisme és un dret per a totes les persones, que n’hem
de poder gaudir en igualtat d’oportunitats” i subratlla la importància de pensar amb la
diversitat de la societat de manera que totes les persones “en puguin gaudir siguin quines
siguin les seves característiques”.
Turisme de Barcelona va crear l’any passat la primera ruta guiada per a persones amb
mobilitat reduïda, l’Easy Walking Tour Gòtic, impulsada pel programa Barcelona
Sustainable Tourism, que prioritza el fet que qualsevol persona pugui gaudir del lleure i
l’oci en igualtat de condicions. L’Easy Walking Tour és una visita guiada pel barri Gòtic,
lliure de barreres arquitectòniques, d’una hora de durada, per tal que les persones amb
mobilitat reduïda -que es desplacen amb cadira de rodes, caminen amb dificultats o es
cansen- puguin recórrer el nucli antic de Barcelona. Encara que aquesta nova ruta es podrà
realitzar amb cita prèvia, el consorci de promoció treballa per desenvolupar més itineraris
regulars accessibles per a persones amb ceguesa, visió reduïda o usuaris de la llengua de
signes.
Enguany, Barcelona ha estat reconeguda internacionalment com una de les ciutats més
accessibles per viatjar-hi. La prestigiosa publicació Lonely Planet ha valorat
l’accessibilitat del transport públic de la ciutat, l'accés prioritari per a discapacitats per
evitar que facin cua a les principals atraccions turístiques de Barcelona, així com les
rampes a les platges. A més, ha destacat especialment l’amabilitat de la ciutadania,
predisposada a ajudar les persones amb mobilitat reduïda.
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Sortida de la ruta
Dia: dimarts, 27 de setembre de 2016
Hora: 10:00h
Lloc: Plaça de Sant Jaume. Oficina de Turisme
Rutes: Grup 1: Discapacitat visual i cognitiva
Grup 2: Discapacitat motriu i auditiva

Per a més informació:
INTERPROFIT- ignacio.almirall@interprofit.es / ana.saa@interprofit.es 93 467 02 32
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