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NOTA DE PREMSA 

3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Turisme de Barcelona crea la primera ruta 

guiada per a persones amb mobilitat reduïda 

 

 Easy Walking Tour Gòtic és un producte pilot d’accessibilitat per a 

persones que es desplacen amb cadira de rodes o amb dificultat 

 

 El consorci de promoció organitza una taula rodona sobre “Turisme 

accessible a Barcelona i a Catalunya”, amb experts internacionals 

 

 
 

Barcelona, 2 de desembre de 2015. – Turisme de Barcelona ha creat el producte Easy 

Walking Tour Gòtic, una nova visita guiada pel Barri Gòtic, lliure de barreres 

arquitectòniques, d’una hora i mitja de durada, per tal que les persones amb mobilitat 

reduïda, que es desplacen en cadira de rodes, caminen amb l’ajuda d’un bastó o es 

cansen quan estan dretes massa estona, poden recórrer el nucli més antic de la ciutat. En 

el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el consorci organitza 

també, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme, la taula rodona “Turisme 

accessible a Barcelona i a Catalunya”, demà dijous 3 de desembre, que comptarà amb la 

participació d’experts internacionals en turisme responsable.   

El primer tour adaptat 

Easy Walking Tour Gòtic és el primer producte pilot adreçat a persones amb 

discapacitat  impulsat pel programa Barcelona Sustainable Tourism de Turisme de 
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Barcelona. Actualment, l’Easy Walking Tour realitza una sortida el primer i tercer 

divendres de cada mes. Turisme de Barcelona ja està treballant en el desenvolupament 

de més rutes regulars accessibles i de diferents versions de tours per a d’altres 

col·lectius com persones amb ceguesa o visió reduïda i persones que utilitzen el 

llenguatge de signes, que avui per avui es poden fer a mida sota petició.  

Amb motiu del llançament de l’Easy Walking Tour, demà Turisme de Barcelona posarà 

en marxa una campanya a Facebook per tal que els barcelonins coneguin la iniciativa i 

siguin els primers a gaudir-ne. Per això, les deu primeres inscripcions a través de 

Facebook.com/visitbarcelona per a participar en la nova ruta (el dia 11 de desembre, a 

les 12h., en català o castellà) seran gratuïtes. 

 

Taula rodona “Turisme accessible a Barcelona i a Catalunya” 

Demà, dijous 3 de desembre, a las 9:30 hores, i en el marc del Dia Internacional de les 

Persones amb Discapacitat, Turisme de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme 

organitzen la taula rodona “Turisme accessible a Barcelona y a Catalunya”, a l’Hotel 

Crowne Plaza Barcelona - Fira Center (Av. Rius i Taulet, 1-3). 

La sessió, moderada per la periodista María-José Anía, comptarà amb la participació 

d’Annagrazia Laura, presidenta de l’European Network for Accessible Tourism; 

Catherine Mack, de l’operador turístic Responsible Travel; Daniela Rubio, consultora 

en accessibilitat digital i viatgera experimentada; Martyn Sibley, bloguer britànic; i 

Julià Montero, director de l’agència de viatges receptiva Barcelona Zero Limits.  

 

 

Per a més informació: 

INTERPROFIT 

Ignacio Almirall / Patricia Coll 

ignacio.almirall@interprofit.es / patricia.coll@interprofit.es 

Tel.: 93 467 02 32 
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