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Una ruta por el centro de Vic os 
descubrirá una ciudad distinta, 
llena de cultura e historia como la 
que guarda el Museu Episcopal. 
Ahora podemos recorrer el casco 
antiguo de la ciudad con audio·
guías para personas con disca·
pacidad visual y rutas específicas 
para personas usuarias de silla 
de ruedas. El Museu Episcopal 
cuenta, además, con instalacio·
nes adaptadas, guías en braille y 
maquetas táctiles. 

Vic-Osona
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La costa del Maresme, a pocos 
kilómetros de Barcelona, nos des·
cubre un litoral de playas de fácil 
acceso con servicios adaptados 
para familias con niños o para 
personas con movilidad reduci·
da, como las de Calella y Santa 
Susanna. En casi todas ellas hay 
pasarelas, personal de apoyo 
para el baño y sillas anfibias para 
disfrutar del sol, la playa y el mar. 
También hay una gran oferta de 
alojamientos adaptados.

Maresme
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Los monasterios de Poblet y 
Santes Creus guardan las viejas 
leyendas del Císter, la mítica 
orden religiosa que, en el siglo xii, 
llegó a Europa. Visitarlos hoy es 
entrar en un mundo mágico, anti·
guo y emocionante. Los dos son 
accesibles para personas usuarias 
de silla de ruedas y en el de San·
tes Creus ofrecen también guías 
en braille y maquetas táctiles para 
que no nos perdamos ninguno 
de sus detalles y secretos. 

Ruta del Cister | Ruta del Císter
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El Penedès es tierra de vinos y 
cava, y hay muchas bodegas que 
podemos visitar para descubrir 
cómo se elaboran. Una gran parte 
de sus museos y hoteles dispo·
nen de facilidades para que todos 
podamos vivir la experiencia de 
pasar un día entre viñas. La ma·
yoría de las bodegas tienen visitas 
guiadas y muchas son accesibles, 
y en el Museu de les Cultures del 
Vi de Catalunya hay maquetas 
táctiles y paneles en braille.

Penedès
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Espiritualidad y misticismo nos 
esperan en la ruta de los Monas·
terios del Camino de Santiago, 
desde la basílica de Montserrat, 
hasta el Món Sant Benet y Santa 
Maria de Bellpuig, con instalacio·
nes total o parcialmente adapta·
das. En Món Sant Benet, además, 
se realizan visitas para personas 
con discapacidad auditiva con un 
intérprete de lengua de signos. 

Monestirs del Camí de Sant Jaume 
Monasterios del Camino de Santiago
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Barcelona es una de las ciudades 
más accesibles del continente y 
ofrece propuestas de ocio, de·
portes y cultura para todos. Sus 
grandes iconos culturales como 
por ejemplo el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, en Montjuïc, 
la Pedrera o la Fundació Miró son 
accesibles y ofrecen propuestas 
de actividades como visitas para 
personas con deficiencias audi·
tivas o visuales, guías en braille y 
maquetas táctiles. 

Barcelona
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Ocio y diversión para disfrutar 
en familia de las playas de la 
Costa Daurada, muchas de ellas 
adaptadas con pasarelas y sillas 
anfibias; o para pasar unas horas 
en el parque de atracciones 
Port Aventura, un centro de ocio 
accesible y donde las personas 
con movilidad reducida pueden 
alquilar scooters. En Cambrils, 
la Ruta dels Sentits os llevará a 
través de un viaje sensorial para 
descubrir juntos. 

Costa Daurada 
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El viejo camino del tren a Zafán 
es hoy en día una Vía Verde de 
más de 23 kilómetros que recorre 
el paisaje de la Terra Alta entre 
valles, puentes y túneles. Se han 
adaptado algunos tramos para 
personas con discapacidad visual 
con pavimento táctil y planos en 
alto relieve y braille. En la Reserva 
Natural de Sebes hay pasarelas y 
paneles en braille y observatorios 
de aves accesibles a través de 
rampas para disfrutar de la fauna.

Terra Alta · Reserva Natural de Sebes
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La ruta del Turismo Industrial 
Accesible permite acercarnos a la 
historia de la revolución industrial 
y conocer otras realidades. En 
ella encontramos equipamientos 
adaptados para todos como el 
Centro de Interpretación de la 
Colonia Güell, con un servicio de 
visitas guiadas programadas para 
deficientes auditivos o el Museu 
de Gavà i Parc Arqueològic Mines 
de Gavà, que cuenta con paneles 
en braille y maquetas táctiles.

Turisme Industrial  | Turismo Industrial
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El Parque Natural del Delta de 
l’Ebre es uno de los paisajes más 
bonitos y singulares de Cataluña 
donde podréis vivir experiencias 
únicas. Su gran variedad de es·
pecies de aves lo han convertido 
en un referente internacional que 
podemos disfrutar todos gracias 
a los diferentes itinerarios adapta·
dos que existen, como el de la 
laguna del Garxal, cuyo mirador 
es accesible al igual que el de la 
laguna de las Olles.

Delta de l’Ebre
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El Parque Natural del Garraf es 
un gran pulmón verde al lado de 
Barcelona con itinerarios para to·
dos, como la ruta del Botánico de 
la Pleta, que permite conocer las 
33 especies características de la 
zona y dispone de folletos en brai·
lle, o el Itinerario Sensorial de Can 
Grau, donde las personas con 
discapacidad visual pueden tocar, 
oler y escuchar la naturaleza. 
Disfruta de las playas adaptadas 
de todo su litoral.

Garraf-Sitges
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Si os apetece un bautizo de vuelo 
en parapente, vuestro destino es 
el Montsec, un lugar con uno de 
los cielos más limpios de Europa 
que le ha permitido tener el sello 
de Destino Turístico Starlight. 
Además, el Montsec es una de 
las mejores zonas de Europa 
para practicar el vuelo libre. Y si 
os acercáis a las instalaciones 
del Parc Astronòmic Montsec 
tendréis todos los secretos del 
universo a vuestro alcance.

El Montsec-Starlight
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Tarragona es uno de los enclaves 
más importantes de Europa para 
conocer la historia del Imperio 
romano. Los vestigios de la 
época nos ayudan a comprender 
aquellos años y revivir en el circo 
o en el anfiteatro los espectáculos 
de los gladiadores. La mayoría de 
las instalaciones, como el circo 
romano, la Torre de los Escipiones 
o el anfiteatro, están adaptadas.

Tarragona Patrimoni de la Humanitat
Tarragona Patrimonio de la Humanidad
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Tierras fértiles y con un paisaje 
asombroso, los itinerarios por los 
parques naturales del Montseny 
y Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
nos ofrecen la oportunidad de vivir 
la naturaleza con caminos adap·
tados y fáciles para todos como el 
de Santa Fe o el de Casanova de 
l’Obac, con pasarelas. Y tienen un 
servicio de préstamo gratuito de 
material adaptado, como bicicle·
tas handbikes y tercera rueda, y 
material informativo en braille.

Montseny · Sant Llorenç del Munt i l’Obac
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La gente y la historia de Lloret de 
Mar están ligadas al Mediterráneo, 
a sus aguas de color turquesa y 
a un entorno natural espléndido 
de arena dorada. Sus playas 
están totalmente adaptadas para 
que todos los visitantes disfruten 
de un día de baño sea cual sea 
su edad o condición física, con 
instalaciones accesibles como 
duchas y vestuarios adaptados, 
pasarelas, muletas, sillas anfibias 
y una zona específica de baño. 

Lloret de Mar
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Disfrutar de un rico patrimonio, vivir el arte en los museos 
y la naturaleza recorriendo las Vías Verdes o sobrevolar 
rincones espectaculares del país está al alcance de todos 
en Cataluña, un territorio que se esfuerza en adaptarse a las 
necesidades de sus visitantes, con equipamientos y recursos 
que lo han situado entre los destinos con un nivel más alto 
de accesibilidad para vivir experiencias únicas y auténticas.

Cataluña, turismo a tu alcance  

Una ruta pel centre de Vic us 
descobrirà una ciutat diferent, 
plena de cultura i història com la 
que custodia el Museu Episcopal. 
Ara podem recórrer el casc antic 
de la ciutat amb audioguies per 
a persones amb discapacitat 
visual i rutes específiques per 
a persones usuàries de cadira 
de rodes. El Museu Episcopal 
compta, a més, amb instal·
lacions adaptades, guies en 
braille i maquetes tàctils. 

La costa del Maresme, a pocs 
quilòmetres de Barcelona, ens 
descobreix un litoral de platges de 
fàcil accés amb serveis adaptats 
per a famílies amb nens o per a 
persones amb mobilitat reduïda, 
com les de Calella i Santa Susan·
na. En gairebé totes les platges 
hi ha passarel·les, personal de 
suport per al bany i cadires amfí·
bies per gaudir del sol, la platja i el 
mar. També hi ha una gran oferta 
d’allotjaments adaptats.

Els monestirs de Poblet i San·
tes Creus custodien les velles 
llegendes del Cister, el mític orde 
religiós que, al segle xii, va arribar 
a Europa. Visitar·los avui és entrar 
en un món màgic, antic i emoci·
onant. Tots dos són accessibles 
per a persones usuàries de cadira 
de rodes i al de Santes Creus 
també ofereixen guies en braille 
i maquetes tàctils perquè no ens 
perdem cap detall ni tampoc cap 
dels seus secrets.

El Penedès és terra de vins i 
cava, i hi ha molts cellers que 
podem visitar per descobrir com 
s’elaboren. Una gran part dels 
seus museus i hotels disposen 
de facilitats perquè tots puguem 
viure l’experiència de passar 
un dia entre vinyes. La majoria 
dels cellers tenen visites guia·
des i molts són accessibles, i al 
Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya hi ha maquetes tàctils i 
plafons en braille.

Espiritualitat i misticisme ens 
esperen a la ruta dels Monestirs 
del Camí de Sant Jaume, des de 
la basílica de Montserrat fins al 
Món Sant Benet i Santa Maria de 
Bellpuig, amb instal·lacions adap·
tades de manera total o parcial. 
Al Món Sant Benet, a més, es fan 
visites per a persones amb disca·
pacitat auditiva amb un intèrpret 
de llengua de signes.

Barcelona és una de les ciutats 
més accessibles del continent i 
ofereix propostes d’oci, esports 
i cultura per a tothom. Les grans 
icones culturals de la ciutat, 
com el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, a Montjuïc, la 
Pedrera o la Fundació Miró són 
accessibles i ofereixen propos·
tes d’activitats com ara visites 
per a persones amb deficiències 
auditives o visuals, guies en 
braille i maquetes tàctils.

Oci i diversió per gaudir en família 
de les platges de la Costa Dau·
rada, moltes de les quals estan 
adaptades amb passarel·les i 
cadires amfíbies; o per passar 
unes hores al parc d’atraccions 
Port Aventura, un centre d’oci 
accessible i on les persones amb 
mobilitat reduïda poden llogar 
scooters. A Cambrils, la Ruta 
dels Sentits us transportarà a 
través d’un viatge sensorial que 
descobrireu plegats. 

El vell camí del tren a Zafán és 
actualment una Via Verda de més 
de 23 quilòmetres que recorre 
el paisatge de la Terra Alta entre 
valls, ponts i túnels. S’han adap·
tat alguns trams per a persones 
amb discapacitat visual amb pa·
viment tàctil i plànols en alt relleu 
i braille. A la Reserva Natural de 
Sebes hi ha passarel·les i plafons 
en braille i observatoris d’aus 
accessibles a través de rampes 
per gaudir de la fauna.

La ruta del Turisme Industrial 
Accessible permet apropar·nos 
a la història de la revolució indus·
trial i conèixer altres realitats. Hi 
trobem equipaments adaptats 
a tothom com ara el Centre 
d’Interpretació de la Colònia Güell, 
amb un servei de visites guiades 
programades per a deficients au·
ditius, o el Museu de Gavà i Parc 
Arqueològic Mines de Gavà, que 
compta amb plafons en braille i 
maquetes tàctils.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
és un dels paisatges més bonics i 
singulars de Catalunya on podreu 
viure experiències úniques. La 
gran varietat d’espècies d’aus 
l’han convertit en un referent 
internacional que podem gaudir 
tots gràcies als diversos itine·
raris adaptats que hi ha, com 
per exemple el de la llacuna del 
Garxal, que disposa d’un mirador 
accessible, igual que el de la 
llacuna de les Olles.

El Parc Natural del Garraf és 
un gran pulmó verd al costat 
de Barcelona amb itineraris per 
a tothom, com la ruta del Botànic 
de la Pleta, que permet conèixer 
les 33 espècies característiques 
de la zona i disposa de fullets en 
braille, o l’Itinerari Sensorial de 
Can Grau, on les persones amb 
discapacitat visual poden tocar, 
olorar i escoltar la natura. Gaudeix 
de les platges adaptades de 
tot el seu litoral.

Si us ve de gust un bateig de vol 
en parapent, la vostra destinació 
és el Montsec, un indret amb 
un dels cels més nets d’Europa 
que li ha permès tenir el segell 
de Destinació Turística Starlight. 
A més, el Montsec és una de 
les millors zones d’Europa per 
practicar el vol lliure. I si us 
arribeu fins a les instal·lacions 
del Parc Astronòmic Montsec 
tindreu al vostre abast tots els 
secrets de l’univers.

Tarragona és un dels enclava·
ments més importants d’Europa 
per conèixer la història de l’Imperi 
romà. Els vestigis de l’època ens 
ajuden a comprendre aquells 
anys i a reviure al circ o a l’amfite·
atre els espectacles dels gladi·
adors. La majoria de les instal·
lacions, com el circ romà, la
Torre dels Escipions o l’amfiteatre, 
estan adaptades.

Terres fèrtils i amb un paisatge 
sorprenent, els itineraris pels 
parcs naturals del Montseny i 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
ens ofereixen l’oportunitat de viure 
la natura amb camins adaptats 
i fàcils per a tothom com el de 
Santa Fe o el de Casanova de 
l’Obac, amb passarel·les. I tenen 
un servei de préstec gratuït de 
material adaptat, com ara bici·
cletes handbikes i tercera roda, i 
material informatiu en braille.

La gent i la història de Lloret de 
Mar estan lligades al Mediterrani, a 
les seves aigües de color turquesa 
i a un entorn natural esplèndid de 
sorra daurada. Les platges estan 
totalment adaptades perquè tots 
els visitants gaudeixin d’un dia de 
bany amb independència de la 
seva edat o condició física, amb 
instal·lacions accessibles com 
ara dutxes i vestidors adaptats, 
passarel·les, crosses, cadires amfí·
bies i una zona específica de bany.

Gaudir d’un ric patrimoni, viure l’art als museus 
i la natura que recorre les Vies Verdes o sobrevolar racons 
espectaculars del país està a l’abast de tothom a Catalunya, 
un territori que s’esforça per adaptar-se a les necessitats dels 
seus visitants, amb equipaments i recursos que l’han situat 
entre les destinacions amb un nivell més alt d’accessibilitat 
per viure experiències úniques i autèntiques.

Catalunya, turisme al teu abast   



Per a més informació
Para más información

Entitats de promoció turística
Entidades de promoción turística

Vivencias únicas, espiritualidad y 
retos personales. El Camino de 
Santiago entra en Cataluña por 
el cabo de Santes Creus y llega 
hasta Alcarràs, en Lleida. Existen 
400 kilómetros de rutas adapta·
das audio signadas y dos tramos 
para personas con discapacidad 
física para que todos podamos 
disfrutar de la experiencia. En la 
página web www.camidesan·
tjaumeperatothom.cat podréis 
encontrar toda la información 
necesaria para recorrer el camino 
y descargaros todas las guías.

El camí de Sant Jaume 
El camino de Santiago

El Parque Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici es 
una de las atracciones de este 
conjunto de valles donde hay 
numerosas rutas de senderismo 
adaptadas con carteles en braille 
y pasarelas para facilitar el cami·
no a personas con discapacidad 
física o sensorial. También podréis 
disfrutar del esquí sin límites en la 
estación de Boí·Taüll, donde las 
instalaciones están adaptadas y 
se alquila material específico.

La Vall de Boí 
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Podréis conocer esta antigua 
fortaleza militar gracias a las rutas 
accesibles y descubrir los secre·
tos que esconde su edificio más 
emblemático, la catedral de Santa 
Maria d’Urgell, de estilo románico 
y accesible, igual que el Museu 
Diocesà d’Urgell. Si, además, 
sois amantes de los deportes 
de agua, los canales del Parque 
Olímpico del Segre permiten la 
práctica del piragüismo adaptado 
en aguas tranquilas.

La Seu d’Urgell
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El sueño de Salvador Dalí se 
hizo realidad en el Empordà, 
donde hoy podemos visitar el 
llamado triángulo daliniano con 
tres centros: Púbol, Cadaqués y 
Figueres. El castillo de Púbol, que 
regaló el genio a su musa Gala, 
está adaptado para personas con 
movilidad reducida y, en Figueres, 
podremos disfrutar del Museu de 
les Joies, el más accesible de la 
Fundación Gala·Dalí, y de algunas 
salas del Teatre·Museu Dalí.

Ruta Dalí
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La Seu Vella es una de las señas 
de identidad de Lleida, una 
ciudad con un rico patrimonio 
que nos descubre desde restos 
arqueológicos de la época romana 
hasta bellas casas de estilo 
modernista. Podemos visitarlos 
casi todos gracias a que están 
parcial o totalmente adaptados, 
como la Seu Vella, que dispone 
de rampas, maquetas táctiles y 
reproducciones de piezas para 
personas con visión reducida.

Lleida
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Los paisajes de alta montaña 
invitan a practicar el senderismo, 
la escalada y el ciclismo en un 
entorno natural espectacular 
donde el deporte rey es el esquí. 
En la estación de Baqueira·Beret, 
todo el equipo humano y las ins·
talaciones están preparados para 
acoger a personas usuarias de 
sillas de ruedas, con movilidad re·
ducida, y a otras con deficiencias 
visuales para que todo el mundo 
pueda disfrutar de este deporte. 

Val d’Aran

1

Los valles del Pallars Sobirà lo 
convierten en un destino perfecto 
para los deportes al aire libre como 
la hípica, una de las propuestas 
más interesantes gracias a los pro·
fesionales de Peufort, en Sort, que 
han apostado por la equitación 
terapéutica para personas usuarias 
de sillas de ruedas. Desde allí 
podéis acceder al Parque Nacional 
d’Aigüestortes, con rutas adapta·
das para conocer algunos de los 
paisajes más bellos.

Pallars Sobirà
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La Cerdanya es uno de los desti·
nos preferidos de los esquiadores, 
sobre todo por las instalaciones 
de La Molina, una estación familiar 
en Alp con más de 50 kilómetros 
de pistas y con las infraestructu·
ras totalmente adaptadas a usua·
rios de silla de ruedas y personas 
con deficiencias visuales. Se 
alquila material específico y, en las 
escuelas de esquí, los profesiona·
les están formados para impartir 
clases de esquí adaptado.

La Molina
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Tierra de tramuntana y con unos 
paisajes marítimos espléndidos, 
la costa del Alt Empordà nos 
invita a descubrirla desde el mar, 
con cursos de navegación a vela 
para todo el mundo en el Club 
Nàutic l’Escala, un centro con las 
instalaciones y veleros adapta·
dos. También en tierra podemos 
visitar el espectacular Parque 
Natural dels Aiguamolls de l’Em·
pordà, con tres observatorios de 
aves que son accesibles.

Costa Brava. Alt Empordà
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A cientos de metros de altura, 
el paisaje de la zona volcánica de 
la Garrotxa es espectacular. Para 
que todos podamos disfrutarlo, 
existe una oferta de vuelos en 
globo con unas cestas adapta·
das que disponen de puerta y 
asientos. Además, la mayor parte 
de los 125 kilómetros de Vías 
Verdes que hay en esta zona son 
accesibles y en sus instalaciones 
se pueden alquilar tándems y 
bicicletas handbikes.

La Garrotxa
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Playas accesibles y tramos de 
Vías Verdes sin dificultades que 
disponen de bicicletas adaptadas 
son algunos de los encantos del 
Baix Empordà que, además, tiene 
una oferta única para que poda·
mos practicar el buceo en uno de 
los parajes más impresionantes 
del litoral, el Estartit, con puntos 
de inmersión aptos para todos los 
niveles e instalaciones, barcos y 
cursos adaptados para personas 
con discapacidades.

Costa Brava. Baix Empordà
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Agències de viatges especialitzades  
en turisme accessible
Agencias de viajes especializadas  
en turismo accesible

Reserva online el teu viatge
Reserva online tu viaje

Planifica i reserva la teva 
experiència per a tothom online. 
Allotjaments, excursions, activi-
tats en família i molt més 
a només un clic.

Reserva online: 
http://experience.catalunya.com

Planifica y reserva tu 
experiencia para todos online. 
Alojamientos, excursiones, 
actividades en familia y mucho 
más a solo un clic.

Contacte CPT’s Contacto CPT’s

25 DESTINACIONS ACCESSIBLES A CATALUNYA | 25 DESTINOS ACCESIBLES EN CATALUÑA

En Cataluña puedes esquiar, 
hacer ciclismo, visitar parques 
naturales, volar en globo, tirarte 
en parapente, mirar las estrellas, 
montar a caballo...

EN COMPAÑÍA. Cataluña te 
ofrece vivir experiencias inolvida·
bles junto a los tuyos, en familia, 
amigos o pareja para compartir 
todo tipo de actividades de ocio, 
deporte y culturales, accesibles 
para todo el mundo. También, 
rutas para disfrutar de una expe·
riencia en los viñedos catalanes, 
donde podrás descubrir las 
11 denominaciones de origen 
catalanas, degustar sus vinos y 
cavas, y conocer las bodegas 
más interesantes.

EXPERIÈNCIES | EXPERIENCIAS

RESPIRA NATURALEZA. 
¡Practicar un turismo respon·
sable en Cataluña es fácil! Los 
espacios protegidos naturales 
te ofrecen la posibilidad de 
visitar zonas de gran interés 
ecológico a través de sus 
itinerarios accesibles. También 
es posible vivir este patrimonio 
desde el aire en globo adaptado 
o desde el agua, con propues·
tas de rutas en kayak y cursos 
de vela especializados.

EXPERIÈNCIES | EXPERIENCIAS
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El Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici és una 
de les atraccions d’aquest con·
junt de valls on hi ha nombroses 
rutes de senderisme adapta·
des amb cartells en braille i 
passarel·les per facilitar el camí 
a persones amb discapacitat 
física o sensorial. També podreu 
gaudir de l’esquí sense límits 
a l’estació de Boí·Taüll, on les 
instal·lacions estan adaptades i 
es lloga material específic.

Podreu conèixer aquesta antiga 
fortalesa militar gràcies a les 
rutes accessibles i descobrir els 
secrets que amaga el seu edifici 
més emblemàtic, la catedral 
de Santa Maria d’Urgell, d’estil 
romànic i accessible, igual que 
el Museu Diocesà d’Urgell. Si, a 
més, sou amants dels esports 
d’aigua, els canals del Parc 
Olímpic del Segre permeten 
practicar piragüisme adaptat en 
aigües tranquil·les.

El somni de Salvador Dalí es va 
fer realitat a l’Empordà, on avui 
podem visitar el que s’anomena 
triangle dalinià amb tres centres: 
Púbol, Cadaqués i Figueres. El 
castell de Púbol, que el geni va 
regalar a la seva musa Gala, està 
adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda i, a Figueres, 
podrem gaudir del Museu de les 
Joies, el més accessible de la 
Fundació Gala·Dalí, i d’algunes 
sales del Teatre·Museu Dalí.

La Seu Vella és una de les 
senyes d’identitat de Lleida, una 
ciutat amb un ric patrimoni que 
ens descobreix des de restes 
arqueològiques de l’època 
romana fins a boniques cases 
d’estil modernista. Les podem 
visitar gairebé totes gràcies al fet 
que estan adaptades de manera 
parcial o total, com la Seu Vella, 
que disposa de rampes, maquetes 
tàctils i reproduccions de peces 
per a persones amb visió reduïda.

Els paisatges d’alta muntanya 
conviden a practicar el sende·
risme, l’escalada i el ciclisme en 
un entorn natural espectacular 
on l’esquí és l’esport rei. A 
l’estació de Baqueira·Beret, tot 
l’equip humà i les instal·lacions 
estan preparats per acollir 
persones usuàries de cadira de 
rodes, amb mobilitat reduïda i 
d’altres amb deficiències visuals 
perquè tothom pugui gaudir 
d’aquest esport.

Les valls del Pallars Sobirà el 
converteixen en una destina·
ció perfecta per als esports a 
l’aire lliure com l’hípica, una de 
les propostes més interessants 
gràcies als professionals de 
Peufort, a Sort, que han apostat 
per l’equitació terapèutica per a 
persones usuàries de cadira de 
rodes. Des d’allà podeu accedir 
al Parc Nacional d’Aigüestortes, 
amb rutes adaptades per conèixer 
alguns dels paisatges més bonics.

La Cerdanya és una de les 
destinacions preferides dels 
esquiadors, sobretot per les 
instal·lacions de La Molina, una 
estació familiar a Alp amb més de 
50 quilòmetres de pistes i amb les 
infraestructures totalment adap·
tades als usuaris de cadira de 
rodes i persones amb deficiències 
visuals. Es lloga material específic 
i, a les escoles d’esquí, els profes·
sionals estan formats per impartir 
classes d’esquí adaptat.

Terra de tramuntana i amb uns 
paisatges marítims esplèndids, 
la costa de l’Alt Empordà ens 
convida a descobrir·la des del 
mar, amb cursos de navegació 
a vela per a tothom al Club Nàu·
tic l’Escala, un centre amb les 
instal·lacions i els velers adaptats. 
També a terra podem visitar 
l’espectacular Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, amb 
tres observatoris d’aus que 
són accessibles.

A centenars de metres d’altura, 
el paisatge de la zona volcànica 
de la Garrotxa és espectacular. 
Perquè tothom el pugui gaudir, hi 
ha una oferta de vols en globus 
amb unes cistelles adaptades 
que disposen de porta i seients. 
A més, la major part dels 125 
quilòmetres de Vies Verdes 
que hi ha en aquesta zona 
són accessibles i a les seves 
instal·lacions es poden llogar 
tàndems i bicicletes handbikes.

Platges accessibles i trams de 
Vies Verdes sense dificultats que 
disposen de bicicletes adapta·
des són alguns dels encants del 
Baix Empordà que, a més, té 
una oferta única perquè puguem 
practicar el busseig en un dels 
paratges més impressionants 
del litoral, l’Estartit, amb punts 
d’immersió aptes per a tots els 
nivells i instal·lacions, vaixells i 
cursos adaptats per a persones 
amb discapacitats.

Vivències úniques, espiritualitat 
i reptes personals. El Camí de 
Sant Jaume entra a Catalunya pel 
cap de Santes Creus i arriba fins 
a Alcarràs, a Lleida. Hi ha 400 
quilòmetres de rutes adaptades 
audiosignades i dos trams per a 
persones amb discapacitat física 
perquè tothom pugui gaudir de 
l’experiència. A la pàgina web 
www.camidesantjaumepera·
tothom.cat podreu trobar tota 
la informació necessària per 
recórrer el camí i descarregar·vos 
totes les guies.

A Catalunya pots esquiar, 
fer ciclisme, visitar parcs na-
turals, volar en globus, tirar-te 
en parapent, mirar les estrelles, 
muntar a cavall...

RESPIRA NATURA.  
Practicar un turisme respon·
sable a Catalunya és fàcil! Els 
espais naturals protegits t’ofe·
reixen la possibilitat de visitar 
zones de gran interès ecològic 
a través dels seus itineraris 
accessibles. També és possible 
viure aquest patrimoni des de 
l’aire en globus adaptat o des 
de l’aigua, amb propostes de 
rutes en caiac i cursos de vela 
especialitzats.

EN COMPANYIA. Catalu·
nya t’ofereix viure experiències 
inoblidables al costat dels teus, 
en família, amb amics o en 
parella per compartir tot tipus 
d’activitats d’oci, esport i cultura, 
accessibles per a tothom. També 
disposes de rutes per gaudir 
d’una experiència a les vinyes 
catalanes, on podràs descobrir 
les 11 denominacions d’origen 
catalanes, degustar els seus vins 
i caves, i conèixer els cellers 
més interessants.
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