
EL TURISME ACCESSIBLE
A BARCELONA I A CATALUNYA

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

Dijous, 3 de desembre de 2015



09.30 h   ACREDITACIONS

10.00 h   BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

10.30 h   TAULA RODONA I DEBAT

12.30 h   NETWORKING 

MODERADORA: Maria-José Anía 

Maria-José Anía és periodista, guia de turisme i una apassionada de Barcelona. Des de 
l’any 2003, a la seva trajectòria anterior en el camp de la comunicació, s’hi afegeix un 
interès creixent per l’accessibilitat i la inclusió. Fundadora de l’empresa ComAccess-
Comunicació Accessible, pionera a Barcelona en l’accessibilitat de la informació, l’art i 
la cultura. Actualment dirigeix Access Friendly, una consultoria especialitzada. Col·labora 
amb Turisme de Barcelona per tal de normalitzar l’accés dels visitants amb necessitats 
especials a la oferta turística i cultural de la ciutat.   

PROGRAMA

La promoció de l’oferta de turisme per a tothom forma part de les línies 
estratègiques  de l’Agència Catalana de Turisme. Per la seva banda, amb el  
programa Barcelona Sustainable Tourism, Turisme de Barcelona aposta per la 
promoció del turisme responsable i accessible a la ciutat.

Enguany, les dues entitats han decidit co-organitzar aquesta taula rodona en 
motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat .



Catherine Mack, operador turístic britànic Responsible Travel. 

Catherine Mack, escriptora de viatges especialitzada en turisme responsable. Té 
un màster en Administració de Turisme Responsable. Ha escrit per a revistes i diaris 
nacionals capdavanters del Regne Unit, i ha estat columnista sobre turisme sostenible 
per a National Geographic Traveller Magazine, per a la revista Green Parent, entre d’altres.

Actualment treballa per a Responsible Travel (responsibletravel.com) com a escriptora de 
guies de viatge de turisme responsable on-line.

Annagrazia Laura, presidenta de la European Network for Accessible Tourism (ENAT).

Annagrazia Laura té una llarga experiència en la promoció dels drets de persones amb 
discapacitats dins de CO.IN. (Cooperative Integrate Onlus), organització implicada en 
crear oportunitats de feina per a persones amb discapacitats.

Des de 2009, és membre de la comissió per al desenvolupament i promoció de turisme 
accessible, creat pel Ministeri de Turisme i Patrimoni Cultural italià; i des de 2013, és la 
presidenta d’ENAT - European Network for Accessible Tourism.

Martyn Sibley, bloguer britànic.

Martyn Sibley és cofundador de la revista on-line Disability Horizons, col·labora amb 
mitjans de comunicació nacionals, institucions benèfiques i entitats de promoció turística. 

Disability Horizons ara arriba a 45.000 persones, i recentment ha llançat projectes nous 
com DH Discounts i Accomable per a persones amb discapacitat. 

Daniela Rubio, viatgera experimentada.

Daniela Rubio és consultora en accessibilitat digital i forma part del grup global d’Apple 
Distinguished Educators. La seva activitat laboral li ha permès viatjar a diversos llocs del 
món. La seva gran passió és conèixer altres cultures i interactuar amb la gent local dels 
llocs que visita. Li agrada viatjar sola, amb la seva parella i els seus gossos guia. Per a 
ella, la tecnologia forma part indispensable de l’experiència de viatjar.

Julià Montero, agència de viatges receptiva Barcelona Zero Limits.

Julià Montero és director de Màrqueting de Barcelona Zero Límits, un projecte nou que 
busca oferir una Barcelona accessible per a tothom. Aquest projecte està especialitzat en 
turisme per a persones amb problemes de mobilitat, i dóna suport a la idea de diversitat 
tot sent una eina competitiva, la qual evoluciona d’una qüestió de conformitat legal a 
una eina que genera valor econòmic per aixecar conscienciació de conceptes com la RSC.



www.barcelona-access.com 

 www.turismeperatothom.catalunya.com

#accesible4all / #BCNaccesible




