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Si coneixeu algun espai accessible que es pugui afegir 
a aquesta guia o si hi ha alguna informació que pugui 
completar i/o corregir el contingut actual, us agrairem que 
envieu un email a monitors@ecom.cat.

Amb la col·laboració de
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ECOM és un moviment associatiu, nascut el 1971, que aplega 185 associacions de persones amb 
discapacitat física de tot l’Estat espanyol, 154 de les quals són de Catalunya. El nostre objectiu és promoure 
la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat física i afavorir l’exercici dels seus drets, a més de 
treballar per la millora de la seva qualitat de vida.

A ECOM apostem pel model d’escola inclusiva, que vol respondre a la diversitat de l’alumnat tot identificant 
les necessitats de cada nen/a i eliminant les barreres d’aprenentatge i participació. Perquè entenem que s’ha de 
donar una educació de qualitat a totes les persones, siguin quines siguin les seves característiques. 

Com a suport a l’escola inclusiva, ECOM gestiona un Servei de Monitors de Suport a la Inclusió Escolar 
(SMIE) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ofereix ajut a les escoles ordinàries 
on hi ha matriculats alumnes amb discapacitat física. El que oferim és un acompanyament als grups on hi 
ha alumnes amb discapacitat física durant excursions de tot el dia, colònies i viatges de final de curs, des de 
l’escola bressol fins al batxillerat. Després de cada acompanyament, els monitors, amb formació específica, 
elaboren un informe de valoració. A través d’aquests informes hem detectat que hi ha certes dificultats a l’hora 
de programar sortides a llocs accessibles, i això ens ha fet decidir l’edició d’aquesta guia per donar resposta a 
aquesta necessitat.

  
Què trobareu a la guia?

Un espai és accessible quan no té barreres arquitectòniques; té ajudes tècniques per persones amb 
discapacitat física, dèficit visual o dèficit auditiu; té continguts adequats per persones amb discapacitat intel·lectual 
i personal format sobre discapacitat. En aquesta guia parlem d’accessibilitat però només en referència a les 
barreres arquitectòniques. 

A la guia trobeu, d’una banda, un recull de les sortides més habituals que feu les escoles, ja siguin en 
espais accessibles o no, perquè sapigueu com és el lloc abans d’anar-hi i pugueu valorar si és adequat anar-hi 
segons les característiques dels alumnes del vostre grup. S’informa de diversos aspectes d’interès com ara la 
proximitat de l’aparcament a l’entrada; els accessos; les possibilitats de mobilitat dins l’espai; la presència o no 
de lavabos accessibles i d’espai per dinar, així com les seves característiques. 

D’altra banda, hi ha un recull de cases de colònies parcial o totalment accessibles, on responem a preguntes 
bàsiques per detallar la qualitat de l’accessibilitat de cada casa, tenint en compte els accessos, l’amplada de 
portes i passadissos, l’abast de les diverses estances per als nens i nenes amb cadira de rodes, i les possibilitats 
d’utilització dels espais exteriors i els lavabos.
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      ACCESSIBILITAT

•  PROXIMITAT DE L’APARCAMENT A L’ENTRADA: ELS 
AUTOCARS 
ESCOLARS PODEN PARAR DAVANT DE L’ENTRADA 
DEL RECINTE.

•  ACCESSOS A L’ESPAI: TOTALMENT ACCESSIBLE.

•  DINS DE L’ESPAI: TOTALMENT ACCESSIBLE.

•  LAVABOS: ACCESSIBLES. 

•  ESPAI PER DINAR: NO DISPOSEN D’UN ESPAI PER 
DINAR.

           LLOCS ESTRELLA

      ACCESSIBILITAT 
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INSTITUT GUTTMANN

Xerrades i activitats relacionades 
amb el món de la discapacitat.

         Camí de Can Ruti s/n 
         Badalona

         93 497 77 00

         psociosanitaris@guttmann.com
         amics@guttmann.com
 
         www.guttmann.com

Com arribar-hi: 

·  Metro: L2.
   Parada: Badalona Pompeu Fabra. 
   Allà, agafar el B6.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden parar davant de l’entrada del recinte.

·  Accessos a l’espai: Totalment accessible.

·  Dins de l’espai: Totalment accessible.

·  Lavabos: Accessibles. 

·  Espai per dinar: No disposen d’un espai per dinar.
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ESPAIS CULTURALS

      ACCESSIBILITAT

COSMOCAIXA

Divulgació científica.

         Isaac Newton, 26 
         Barcelona

         93 212 60 50

        

www.obrasocial.lacaixa.es/
nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/
cosmocaixabarcelona_ca.html 

Com arribar-hi: 

·  Bus: 17, 22, 58, 73, 75, 60 i 196.
·  Ferrocarrils de la Generalitat: 
   Estació de l’Avinguda del Tibidabo.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’aparcament està dins del 
museu. Els aparcaments dels autocars es troben a la Ronda de Dalt.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes.

·  Dins de l’espai: L’accessibilitat és a tots els espais i s’ofereix un 
servei de cadires pròpies a disposició dels usuaris. Els espais són 
amplis perquè aquest usuaris hi puguin passar. Els ascensors són 
accessibles a totes les plantes. Hi ha espais reservats per a perso-
nes amb discapacitat física: a l’Auditori, la sala Àgora i el Planetari.

·  Lavabos: Accessibles a totes les plantes del museu. 

·  Espai per dinar: Hi ha espai de pícnic on es pot dinar i esmorzar.
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      ACCESSIBILITAT 

CENTRE DE CULTURA 
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 
(CCCB)

Art i cultura contemporània.

         Montalegre, 5 
         Barcelona

         933 064 100

         SEducatiu@cccb.org
         

www.cccb.org

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1 i L2, parada Universitat i   
               L3, parada Catalunya.
·  Bus: 14, 24, 41, 55, 59, 64, 91 i 141.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Hi ha places d’aparca-
ment als voltants del museu.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes i ascensors.

·  Dins de l’espai: Els accessos al museu són a peu pla i el reco-
rregut pel seu interior es fa mitjançant ascensors que comuniquen a 
les diverses plantes i rampes interiors. L’itinerari interior del museu i 
les diverses sales són molt amples, les quals faciliten la circulació de 
les persones que van amb cadira de rodes. S’ha remodelat l’auditori 
perquè les persones que van amb cadira de rodes hi puguin accedir.

·  Lavabos: Accessibles a tots els espais. 

·  Espai per dinar: No hi ha cap espai designat per dinar però es 
pot aprofitar l’espai del Pati de les Dones o la Plaça Coromines per 
esmorzar i dinar.
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ESPAIS CULTURALS

      ACCESSIBILITAT

CAIXAFÒRUM

Exposicions diverses.

         Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6 - 8     
         Barcelona

         934 768 600

www.obrasocial.lacaixa.es

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1 i L3, parada Espanya.
·  Ferrocarrils de la Generalitat: 
   parada Espanya.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Just davant del museu, 
hi ha dues places d’aparcament a la via pública reservades per a 
persones amb discapacitat. A més, a l’Avinguda Maria Cristina hi 
ha un aparcament subterrani amb ascensor, on també hi ha dues 
places reservades i senyalitzades. Aquest últim aparcament no co-
munica directament amb el museu, però es troba gairebé al costat.

·  Accessos a l’espai: En els accessos principals hi ha rampes i dins 
del museu, ascensors.

·  Dins de l’espai: Tots els espais són amples, no ens trobem ba-
rreres per accedir a les sales. A l’auditori hi ha espais reservats per 
a persones que utilitzen cadira de rodes. El museu consta de dues 
plantes, les quals es comuniquen per mitjà dels ascensors.

·  Lavabos: Són accessibles els de la planta 0 i la cafeteria. 

·  Espai per dinar: Hi ha un pati i un bar. A més, el museu està 
al costat de les Fonts Màgiques de Montjuic i es poden aprofitar 
aquests espais per esmorzar i dinar.
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      ACCESSIBILITAT 

MUSEU D’ARQUEOLOGIA 
DE CATALUNYA

Coneixements sobre arqueologia

         Passeig Santa Madrona, 39 - 41    
         Barcelona

         934 232 149

         mapujol@gencat.cat
         

www.mac.cat

Com arribar-hi: 

·  Bus: 55.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’autocar pot parar da-
vant del museu. A més, hi ha una plaça d’aparcament reservada per 
a  persones amb discapacitat.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes.

·  Dins de l’espai: L’espai interior és totalment accessible, excepte 
la biblioteca. Hi ha ascensor que mena a les diverses plantes del 
museu.

·  Lavabos: Només són accessibles a la primera planta. 

·  Espai per dinar: Dins del recinte no es pot dinar, però fora hi ha 
molts parcs on es poden aprofitar per dinar.
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ESPAIS CULTURALS

      ACCESSIBILITAT

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Història de Catalunya dels 
diferents segles.

         Plaça Pau vila, 3  
         Barcelona

         932 254 700

         mhcvisites.cultura@gencat.cat.

www.mhcat.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada Barceloneta.
·  Bus: 14, 17, 39, 45, 51, 59, 64, 120,     
             D20 i H16.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: No té aparcament, però 
els autocars escolars poden aturar-se al davant del museu.

·  Accessos a l’espai: Comunicació dels diferents espais per mitjà 
de rampes i ascensors.

·  Dins de l’espai: L’entrada al museu és totalment plana i hi ha 
portes automàtiques. L’edifici és totalment accessible, inclosa la ca-
feteria i la terrassa. Alguns espais, com la sínia àrab, s’han renovat 
per permetre l’entrada a les persones que van amb cadira de rodes. 
Hi ha servei de préstec de cadira de rodes.

·  Lavabos: Accessibles a la planta baixa i a la quarta planta. 

·  Espai per dinar: El museu disposa d’un espai per a unes 25 per-
sones on es pot aprofitar per dinar o esmorzar.
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      ACCESSIBILITAT 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

Obres representatives del 
pintor Joan Miró.

         Parc de Montjuïc s/n 
         Barcelona

         934 439 470

         anna.noelle@fundaciomiro-bcn.org
         

www.fundaciomiro-bcn.org
www.artmontjuic.cat

Com arribar-hi: 

·  Bus: 55 i 150.
·  Funicular de Montjuïc.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’autocar pot parar da-
vant de l’entrada. Davant del museu hi ha dues places reservades 
per a persones amb discapacitat.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes a tots els espais.

·  Dins de l’espai: Totes les àrees del museu són totalment accessi-
bles per a persones amb discapacitat física. Hi ha servei de préstec 
de cadira de rodes.

·  Lavabos: Són accessibles. 

·  Espai per dinar: Dins del museu no hi ha un espai reservat perquè 
s’hi pugui dinar. Moltes escoles aprofiten els jardins que envolten el 
museu per dinar. Són públics i no estan coberts.



 14 14

ESPAIS CULTURALS

      ACCESSIBILITAT

MUSEU BLAU

Coneixements sobre la Terra.

         Plaça Leonardo da Vinci, 4-5  
         Barcelona

         932 566 002 
         93 256 22 20

         activmuseuciencies@bcn.cat

www.museuciencies.bcn.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada: El Maresme - Fòrum.
·  Bus: H16, 7, 36, 141, 143, 99 i B23.
·  Tramvia: T4, parada: Fòrum.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Hi ha aparcament al 
mateix Edifici Fòrum i al Centre Comercial Diagonal Mar. A més, l’au-
tocar pot parar davant del museu.

·  Accessos a l’espai: La zona on es troba el museu no hi ha barre-
res arquitectòniques.

·  Dins de l’espai: Tots els espais són accessibles per a persones 
amb discapacitat física.

·  Lavabos: Accessibles. 

·  Espai per dinar: Dintre del museu no hi ha espais per dinar, però 
hi ha grans espais amb seients on es pot dinar. Justament al davant 
del museu hi ha el Centre Comercial Diagonal Mar, on també s’hi 
pot dinar.
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      ACCESSIBILITAT 

MUSEU EGIPCI DE BARCELONA

Coneixements sobre l’antiga 
civilització egípcia.

         València, 284 
         Barcelona

         934 880 188

         visites@museuegipci.com
         

www.museuegipci.com

Com arribar-hi: 

·  Metro: L3, parada: Passeig de Gràcia.
·  Bus: 7, 16, 17, 22, 24, 39, 45, H10 i V17.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’autocar pot parar da-
vant de l’entrada del museu.

·  Accessos a l’espai: L’accés a l’edifici està a peu pla.

·  Dins de l’espai: Es comunica per les diverses plantes a través 
d’un ascensor. L’espai interior és totalment accessible.

·  Lavabos: Hi ha una cabina de lavabo accessible. 

·  Espai per dinar: No hi ha un espai disponible per dinar dins del 
museu.
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      ACCESSIBILITAT

MUSEU DE LA XOCOLATA

Recorregut sobre els orígens 
de la xocolata.

         Comerç, 36 
         Barcelona

         932 687 878

www.museuxocolata.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada Jaume I i 
               L1, parada Arc de Triomf.
·  Bus: 39, 40, 41, 42, 51, 120 i 141.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se al mateix carrer del museu.

·  Accessos a l’espai: L’entrada accessible no és la porta principal 
del carrer Comerç sinó la que dóna al carrer Princesa. De dilluns a 
divendres acostuma a estar oberta però els caps de setmana cal 
avisar per a que l’obrin.

·  Dins de l’espai: El museu és totalment accessible, inclosa la ca-
feteria.

·  Lavabos: Accessibles. 

·  Espai per dinar: No hi ha espai disponible per menjar.
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      ACCESSIBILITAT 

JARDÍ BOTÀNIC

Vegetació de cinc regions del món.

         Doctor Font i Quer, 2 
         Barcelona     

         932 564 160

          infoaccess@barcelonaturisme.com
         museuciencies@bcn.cat
         

www.museuciencies.bcn.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1 i L3: Parada Plaça Espanya. 
Des de la Plaça Espanya cal caminar 
2,5 km, uns 35 minuts, o agafar un dels 
autobusos.
·  Funicular de Montjuïc. Connectat 
amb la L2 i L3 de metro. Cal caminar 
cap al JBB uns 10 - 15 minuts.
·  Bus: 
            – 150: s’agafa a Plaça Espanya/ 
Mª Cristina; parada a l’Avinguda de 
l’Estadi Olímpic (cal caminar 5 - 10 mi-
nuts cap al JBB).
         – 13: s’agafa a Plaça Espanya; 
parada a l’Estadi Olímpic (cal caminar 
5 - 10 minuts cap al JBB).
           – 55: s’agafa al c/Lleida amb 
Av.Paral·lel; parada a l’Avinguda de 
l’Estadi/Passeig Olímpic (cal caminar 
5 - 10 minuts cap al JBB).

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Disposa de places 
d’aparcament reservades, correctament senyalitzades.

·  Accessos a l’espai: L’accés principal al recinte és per mitjà d’una 
rampa molt ampla que permet l’accés de les persones que utilitzen 
cadira de rodes.

·  Dins de l’espai: L’itinerari del Jardí és un llarg recorregut en zig-
zag. Els camins es combinen a vegades amb escales, per la qual 
cosa es recomana utilitzar els camins més amples, lliures de barre-
res arquitectòniques. S’aconsella realitzar la visita amb un acom-
panyant, ja que en alguns trams hi ha pendents fortes. A més, hi ha 
una “scooter” elèctrica a disposició d’alguna persona amb mobilitat 
reduïda a la qual pot ser útil per visitar el jardí.

·  Lavabos: A l’edifici principal hi ha dues cabines de lavabo acces-
sibles. 

·  Espai per dinar: Per la zona del jardí hi ha espais de pícnic on es 
pot dinar. També es poden aprofitar els diversos espais que ofereix 
el parc de Montjuïc.
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      ACCESSIBILITAT

MUSEU NACIONAL D’ART DE 
CATALUNYA (MNAC)

Recorregut ininterromput de milers 
anys d’art a Catalunya. 
Obres pictòriques.

         Palau Nacional. Parc de Montjuïc   
         Barcelona

         936 220 376

         infoaccess@barcelonaturisme.com

www.museunacional.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1 i L3, parada Plaça Espanya.
·  Bus: 9, 13, 23, 27, 37, 46, 50, 65,    
              79, 91, 109, 150, D20, H12 i V7.
·  FGC: L8, parada Plaça Espanya.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Al costat del museu hi ha 
un espai on els autocars poden aparcar.

·  Accessos a l’espai: L’accés principal disposa de dues rampes de 
gran amplada i plataformes elevadores.

·  Dins de l’espai: L’amplitud de les sales permet una mobilitat cò-
mode a les persones que van amb cadira de rodes. Hi ha un as-
censor per accedir al primer pis. A més, a l’Auditori del museu hi ha 
places reservades per a persones que van amb cadira de rodes.

·  Lavabos: El museu disposa de lavabos accessibles en diversos 
punts: al vestíbul, a la Sala Oval i a la Biblioteca. 

·  Espai per dinar: No hi ha un espai disponible per dinar, però es 
poden aprofitar els diversos espais del parc de Montjuic per esmor-
zar i dinar.
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      ACCESSIBILITAT 

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

Cultura marítima.

         Avinguda de les Drassanes, s/n 
         Barcelona

         933 429 929 (act. pedagògiques)
         933 429 920

         soldevilagt@diba.cat
         

www.mmb.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L3, parada Drassanes.
·  Bus: 14, 20, 21, 59, 64, 91, 120,    
             D20 i H16.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’autocar pot parar da-
vant de l’entrada del museu.

·  Accessos a l’espai: L’accés principal es fa a partir d’una rampa 
força inclinada.

·  Dins de l’espai: Aquest museu no té barreres arquitectòniques 
que dificultin l’accés a persones que tinguin una mobilitat reduïda. 
Malgrat hi ha alguns punts on es poden trobar escales, hi ha la pos-
sibilitat de fer un itinerari sense barreres físiques, molt fàcil i que 
permet arribar a tots els llocs per igual a totes les persones. D’altra 
banda, l’accés per als usuaris de cadira de rodes a la rèplica a mida 
natural de la galera capitanejada per Joan d’Àustria a la batalla de 
Lepant es fa per mitjà un remuntadors d’escales.

·  Lavabos: Són accessibles els del vestíbul i els del restaurant. 

·  Espai per dinar: El museu té, a l’entrada, un espai de jardí amb 
bancs on es pot dinar.
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      ACCESSIBILITAT

MUSEU DE CERA

Figures de cera dels principals 
personatges del nostre país.

         Passatge de la Banca, 7
         Barcelona

         933 172 649

         info@museocerabcn.com

www.museocerabcn.com

Com arribar-hi: 

·  Metro: L3, parada Drassanes.
·  Bus: 14, 59, 64, 91, 120, D20 i H16.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’autocar pot parar a les 
Rambles. Les persones que visiten el museu han d’anar caminant 
cap al Passatge de la Banca on es troba el museu.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes i ascensors d’amples 
dimensions.

·  Dins de l’espai: Tot el museu és accessible per a usuaris que van 
amb cadira de rodes excepte la Sala del Terror, una sala subterrània 
que no està adaptada, ja que els passadissos són estrets i el sòl és 
irregular.

·  Lavabos: Dins del museu no hi ha lavabos accessibles, però al 
costat hi ha una cafeteria on sí que ho estan. La cafeteria és diu “El 
Bosc de les Fades”. 

·  Espai per dinar: No hi ha un espai disponible per dinar dins del 
museu.
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      ACCESSIBILITAT 

MUSEU D’ART CONTEMPORANI 
 DE BARCELONA (MACBA)

Creació artística dels últims 
cinquanta anys.

         Plaça dels Àngels, 1 (Barcelona)

         934 120 810
         934 121 413

         educacio@macba.cat
         amiquel@macba.cat
         

www.macba.es

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1 i L3, parada Catalunya.
·  Bus: 14, 59 i 91.
·  FGC: L6 i L7, parada Catalunya.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’estacionament dels 
autocars escolars convé que es faci a la Plaça de Catalunya, ja que 
a la Plaça dels Àngels, on està situat el museu, no està permès que 
s’hi aturin autocars. Només s’hauria de caminar des de Plaça Cata-
lunya fins al museu, uns 10 minuts aproximadament.

·  Accessos a l’espai: L’entrada principal és accessible mitjançant 
una rampa exterior de gran amplada.

·  Dins de l’espai: El museu té tres plantes que es comuniquen 
per mitjà de rampes suaus i ascensors de grans dimensions. Aquest 
museu no té barreres arquitectòniques i és accessible per a usuaris 
que van amb cadira de rodes. No presenta dificultats de circulació. 
Els espais són prou amples per circular i maniobrar amb cadira de 
rodes. El museu també té a disposició dues cadires de rodes pels 
usuaris que ho necessitin, sempre i quan es presentin els documents 
acreditatius corresponents.

·  Lavabos: Hi ha lavabos accessibles a totes les plantes. 

·  Espai per dinar: Al museu no hi ha un espai reservat per dinar ja 
que no està permès menjar dins de les instal·lacions.
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      ACCESSIBILITAT

MUSEU PICASSO DE BARCELONA

Obres representatives del pintor 
Pablo Picasso.

         Montcada, 15 - 23 
         Barcelona

         932 563 000

         museupicasso_educacio@bcn.cat

www.museupicasso.bcn.es

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada Jaume I.
·  Bus: 17, 39, 45, 51, 120 i V17.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els carrers que envolten 
el museu són la majoria de vianants i molt estrets, per tant no hi ha 
la possibilitat que els autocars escolars es puguin aturar davant del 
museu.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes i ascensors.

·  Dins de l’espai: El museu és totalment accessible per a persones 
que van amb cadira de rodes. Aquests usuaris poden fer ús de l’as-
censor si ho demanen al personal del museu. També compta amb un 
servei de préstec de cadires de rodes totalment gratuït. Però degut 
a que el museu se situa en un edifici del 1500, algunes de les sa-
les d’exposició són petites i per poder fer una bona visita i gaudir-hi 
s’aconsella un màxim de tres persones que vagin amb cadira de 
rodes.

·  Lavabos: El museu compta amb lavabos accessibles, els quals 
estan situats a la planta baixa, a la cafeteria i a la botiga. 

·  Espai per dinar: El museu disposa de la Plaça Sabartés i el Pati 
Noguera per dinar i esmorzar. Són a l’aire lliure.
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      ACCESSIBILITAT 

LA PEDRERA

Edifici contemporani de 
l’arquitecte Gaudí.

         Provença, 261 - 265 (Barcelona)

         902 202 138 
         932 142 569

         escoles@lapedrera.com
                  

www.lapedrera.com

Com arribar-hi: 

·  Metro: L3 i L5, parada Diagonal.
·  Bus: 7, 16, 17, 22, 24, 39 i V17.
·  FGC: L6 i L7, parada Provença.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’autocar pot aturar-se 
davant de l’entrada de La Pedrera.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes i ascensors. Els usuaris 
que van amb cadira de rodes són acompanyats pel personal de La 
Pedrera a l’hora d’utilitzar els ascensors pels desplaçaments verti-
cals a l’interior de l’edifici.

·  Dins de l’espai: L’edifici és gairebé accessible per a les persones 
que van en cadira de rodes. Excepte el Terrat, que no permet la 
circulació de cadires de rodes o de cotxets pels constants desnivells 
propis de l’estructura gaudiniana. Però s’ofereix una plataforma tot 
sortint de l’ascensor des d’on es pot gaudir d’una vista general. La 
resta d’espais són totalment accessibles.

·  Lavabos: Hi ha un lavabo amb cabina accessible a la planta baixa, 
al Pis i a la sala d’Exposicions. 

·  Espai per dinar: No hi ha un espai disponible per dinar.
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      ACCESSIBILITAT

AUDITORI DE BARCELONA

Obres teatrals i musicals.

         Lepant, 150  
         Barcelona

         932 479 300

         info@auditori.cat

www.auditori.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1, parada Glòries.
·  Bus: 6, 7, 62, H12 y V21.
·  Tramvia: T4, parada:
                   Auditori -TeatreNacional.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se davant de l’entrada del museu.

·  Accessos a l’espai: S’hi accedeix a peu pla. Hi ha ascensors pels 
desplaçaments entre plantes, en les quals no existeixen desnivells.

·  Dins de l’espai: A l’Auditori hi ha quatre sales de concert i un 
museu. En cap d’aquests espais hi ha barreres arquitectòniques, per 
tant les persones que van amb cadira de rodes tenen una fàcil circu-
lació per dins de tot l’edifici.

·  Lavabos: A cada espai disposa de lavabos accessibles. 

·  Espai per dinar: La mateixa vorera de l’Auditori és molt ampla i 
disposa d’arbrat i bancs, i en front (només en creuar el carrer Padilla) 
ens trobem amb els jardins del TNC (Teatre Nacional de Catalunya); 
un espai que les escoles poden aprofitar per esmorzar, dinar i/o jugar.



 25

ESPAIS CULTURALS

 25

      ACCESSIBILITAT 

MUSEU DE LA CIÈNCIA 
DE TERRASSA

Ciència i divulgació.

         Rambla d’Ègara, 270 
         Terrassa - Vallès Occidental
         Barcelona

         937 368 966 

         info.mnactec@gencat.cat
                  

www.mnactec.cat

Com arribar-hi: 

·  RENFE: R4, parada: Terrassa.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se davant de l’entrada del museu.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes i ascensors.

·  Dins de l’espai: L’edifici és totalment accessible. Els espais són 
amples i permeten la mobilitat de les persones que van amb cadira 
de rodes.

·  Lavabos: Els lavabos són accessibles a totes les plantes. 

·  Espai per dinar: Dins del museu hi ha dos espais que es poden 
aprofitar per esmorzar i dinar. Un d’ells és pati històric, on hi ha ser-
veis accessibles. L’altre espai és l’Àgora, que s’aprofita més quan hi 
ha pluges.
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      ACCESSIBILITAT

PALAU DE LA MÚSICA

Concerts i espectacles musicals.

         Palau de la Música, 4 - 6   
         Barcelona

         932 957 200

         visites@palaumusica.cat

www.palaumusica.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1 i L4, parada: Urquinaona.
·  Bus: 17, 19, 39, 40, 41, 42, 45, 55,   
            141 i V17

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars no 
poden parar al davant del recinte.

·  Accessos a l’espai: A l’entrada del Palau hi ha unes portes gira-
tòries, però també hi ha unes portes d’emergència que s’utilitzen per 
donar pas a les persones que van amb cadira de rodes. L’entrada 
recomanada és per la Plaça del Foyer.

·  Dins de l’espai: L’itinerari interior del Palau no presenta dificultats 
d’accessibilitat. L’edifici consta de diverses plantes que es comuni-
quen per mitjà dels ascensors. Tant a la sala gran de concerts com 
en la sala Petit Palau, hi ha zones reservades per a persones que 
van amb cadira de rodes.

·  Lavabos: Hi ha dos lavabos accessibles, un d’ells a la planta 
baixa, i l’altre al primer pis de la sala gran. 

·  Espai per dinar: Al Palau hi ha una cafeteria i un restaurant on els 
grups escolars podrien dinar.
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      ACCESSIBILITAT 

LICEU DE BARCELONA

Concerts i òperes.

         La Rambla 51 - 59 
         Barcelona

         934 859 900 

         servei.educatiu@liceubarcelona.cat
                  

www.liceubarcelona.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L3, parada Liceu.
·  Bus: 14, 59 i 91.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se davant de l’entrada del Liceu.

·  Accessos a l’espai: Hi ha dos accessos per a persones amb mo-
bilitat reduïda: un d’ells és per l’entrada principal, la de La Rambla. 
L’altre accés és pel carrer Sant Pau, a un lateral del Liceu.

·  Dins de l’espai: El Liceu no presenta dificultats per circular d’un 
espai a l’altre dins del teatre. Dins del recinte hi ha ascensors i ram-
pes que permeten l’accés a diferents punts del Liceu. Hi ha dues 
places reservades per a persones que van amb cadira de rodes a 
la part final de la platea del teatre. De forma opcional, i en cas de 
necessitat, es poden ubicar dues persones més en els laterals de la 
fila 16, prop d’una de les portes de sortida de la sala.

·  Lavabos: Hi ha lavabos accessibles a totes les plantes del teatre. 

·  Espai per dinar: No hi ha un espai disponible per dinar.



 28 28

ESPAIS CULTURALS

      ACCESSIBILITAT

CATALUNYA EN MINIATURA

Història, cultura, arquitectura, 
aventura. Circuit de maquetes a 
escala 1:25 de Catalunya.

         Can Balasch de Baix 
         Torrelles del Llobregat
         Baix Llobregat - Barcelona

         936 890 960

         info@catalunyaenminiatura.com

www.catalunyaenminiatura.com

Com arribar-hi: 

·  FGC: S33, parada: St. Vicenç dels Horts.
·  Transport privat.
·  Autocars escolars.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se davant de l’entrada al recinte.

·  Accessos a l’espai: A peu pla.

·  Dins de l’espai: Tot el recinte és accessible per a persones que 
van amb cadira de rodes.

·  Lavabos: Accessibles. 

·  Espai per dinar: Aquest recinte disposa d’una zona de pícnic per 
poder esmorzar i dinar.
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      ACCESSIBILITAT 

MUSEU MOLÍ PAPERER

Història sobre el molí paperer de 
Capellades.

         Pau Casals, 10 
         Capellades
         Anoia - Barcelona

         938 012 850

         museu@mmp-capellades.net

www.mmp-capellades.net

Com arribar-hi: 

·  FGC: R6, parada: Capellades.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Al recinte del museu no 
hi ha un espai reservat per l’aparcament dels autocars. Però aquests 
poden aturar-se al parc de bombers que es troba al costat del museu.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes i un ascensor.

·  Dins de l’espai: Les persones que van en cadira de rodes tenen 
prou espai per moure’s per tot el recinte i tenen fàcil accés a tots els 
espais.

·  Lavabos: Hi ha un lavabo accessible. 

·  Espai per dinar: Al costat del museu hi ha dos parcs bastant grans 
que es poden aprofitar per dinar.
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      ACCESSIBILITAT

SANT ANDREU TEATRE (SAT)

Obres teatrals.

         Neopàtria, 54 
         Barcelona

         933 457 930

         info@sat-teatre.cat

www.sat-teatre.cat

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1, parada Fabra i Puig; L9 i 
L10, parada Onze de Setembre.
·  Bus: 11, 26, 34, 36, 97, 104, 122, 
126, B22 i H6.
·  RENFE: R3, R4 i R7, parada:
                  Sant Andreu Arenal. 

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars poden atu-
rar-se al carrer del costat on es troba el teatre.

·  Accessos a l’espai: Són tots accessibles. Per mitjà de rampes i 
ascensors.

·  Dins de l’espai: El teatre és completament accessible per a per-
sones que van en cadira de rodes. Hi ha espais reservats per aquest 
usuaris a la platea del teatre.

·  Lavabos: Accessibles. 

·  Espai per dinar: No hi ha un espai disponible per menjar dins del 
teatre.
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      ACCESSIBILITAT 

MUSEU DEL FERROCARRIL 
DE VILANOVA

Història del ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú.

         Plaça Eduard Maristany, s/n.  
         Vilanova i la Geltrú
         Garraf - Barcelona

         938 158 491

         museuferrocarril@ffe.es

www.museudelferrocarril.es

Com arribar-hi: 

·  RENFE: R2, parada: 
                  Vilanova i la Geltrú.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden parar davant del recinte perquè el Museu del Ferrocarril es 
troba a la plaça de l’estació de ferrocarril que també és intercanvia-
dor de transport amb taxis i autobusos urbans i interurbans.

·  Accessos a l’espai: L’entrada al museu està adaptada per a perso-
nes que van amb cadira de rodes i està molt a prop de l’aparcament.

·  Dins de l’espai: L’accessibilitat dins del recinte no és complerta 
ja que les locomotores o els cotxes de viatges no poden pujar, però 
tenen habilitats diferents passadissos d’accés a tots els espais. Tot 
i això, els espais són prou amplis per moure’s sense cap problema.

·  Lavabos: Hi ha dos lavabos accessibles. 

·  Espai per dinar: Hi ha un espai per dinar a l’exterior del museu, 
al Parc Vall de Núria.
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      ACCESSIBILITAT

COL·LECCIÓ D’AUTOMÒBILS 
SALVADOR CLARET

Col·lecció d’Automòbils.

         Carretera Nacional II, 698 
         Sils 
         La Selva - Girona

         972 853 036  

         info@casc.cat

www.casc.cat

Com arribar-hi: 

·  Transport privat.
·  Autocars escolars.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden parar davant del museu.

·  Accessos a l’espai: Els accessos a l’espai són a peu pla i no hi 
ha escales. Només hi ha una petita rampa.

·  Dins de l’espai: Les persones que van amb cadira de rodes tenen 
prou espai per moure’s per l’interior del recinte.

·  Lavabos: El museu no disposa de lavabos accessibles, però al 
costat hi ha un hotel on sí que n’hi ha. 

·  Espai per dinar: Al recinte del museu disposa de 5.000 m2 de 
jardí on es pot aprofitar per dinar.
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      ACCESSIBILITAT 

TEATRE – MUSEU DALÍ

Principals obres pictòriques de 
l’artista Salvador Dalí.

         Pujada del Castell, 28   
         Figueres
         Alt Empordà  - Girona

         972 677 518

         difusio@fundaciodali.org

www.salvador-dali.org

Com arribar-hi: 

·  RENFE: R1 o R11, parada: 
                  Figueres.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: A un minut a peu del 
museu hi ha una zona de pàrking de pagament per a autocars.

·  Accessos a l’espai: L’especial complexitat del museu, ubicat en 
les ruïnes d’un antic teatre, dificulta l’accés a l’edifici a les persones 
amb mobilitat reduïda. L’accés per a persones en cadira de rodes es 
fa per la Plaça Gala Dalí, zona dels bars – terrassa, un cop avisat 
prèviament el personal del museu.

·  Dins de l’espai: Els espais accessibles per a visitar són: el pati 
central amb el muntatge del Cadillac Plujós, l’escenari, la planta 
baixa i el sota escenari, exposició de pintures representatives. La 
resta del museu és totalment inaccessible.

·  Lavabos: N’hi ha un accessible. 

·  Espai per dinar: No disposa de cap espai per dinar, ja que no 
està permès.
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COLÒNIA GÜELL 

Colònies industrials.

         Claudi Güell, s/n. 
         Santa Coloma de Cervelló 
         Baix Llobregat  - Barcelona

         936 307 008  

         info@coloniaguellbarcelona.com

www.coloniaguellbarcelona.com

Com arribar-hi: 

·  FGC: S33, parada: Colònia Güell.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’aparcament està a 
l’entrada de la colònia.

·  Accessos a l’espai: Els carrers de la colònia estan en bon estat 
però també hi ha terreny irregulars en algunes zones.

·  Dins de l’espai: La pròpia colònia té carrers accessibles; l’es-
glésia ho és a mitges; l’exposició/museu és totalment accessible; 
l’ateneu és accessible.

·  Lavabos: Hi ha lavabos accessibles a l’exposició. 

·  Espai per dinar: La plaça és accessible i també hi ha espais de 
pícnic amb terreny una mica irregular.
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MERCABARNA 

Comerç.

         Major, 76    
         Barcelona
         
         935 563 000

         comunicacio@mercabarna.cat 

www.mercabarna.es

Transport públic proper: 

·  Bus: 21 i 109.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’aparcament està pro-
per a on s’inicien les visites, però cal tenir en compte que per fer les 
visites cal caminar bastant. 
En els carrers de Mercabarna hi ha voreres que no són del tot acces-
sibles però sovint el grups van pel carrer i no per la vorera.

·  Accessos a l’espai: Les entrades als edificis són accessibles però 
dintre d’alguns hi ha barreres arquitectòniques, en el punt següent 
ho expliquem.

·  Dins de l’espai: 
   Visita Cinc al Dia: Sobre fruites i verdures. Consta de la visita pel 
mercat de la fruita i la verdura i la visita al magatzem i fàbrica de 
transformació de la patata. La primera és accessible, tot i que està 
pendent de remodelació; la segona part és molt inaccessible perquè 
al magatzem hi ha moltes escales. Aquesta ruta pot adaptar-se a les 
característiques dels grups.
   Visita Creix amb el Peix: El mercat és accessible, però després es 
fa un dinar de peix i marisc al restaurant que està a sobre i només 
s’hi pot accedir per unes escales.
   Visita Flors i Plantes Cada Dia: Aquest mercat és molt nou i és 
totalment accessible.

·  Lavabos: Només hi ha lavabos accessibles al centre directiu i al 
mercat de la flor. 

·  Espai per dinar: Per la vista del peix es dina al restaurant, que no 
és accessible; per la visita de les fruites i verdures, es dina a l’edifici 
directiu, que sí que és accessible perquè té ascensor. Per la visita de 
les flors, que és força curta, de moment no hi ha espai per dinar tot i 
que està projectat fer un espai de pícnic.
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MERCAT DE LA BOQUERIA

Comerç / història de la ciutat.

         La Rambla, 91  
         Barcelona

         933 182 584 
         933 182 017  

         mercatboqueria@mercatsbcn.cat

www.boqueria.info

Com arribar-hi: 

·  Metro: L3, parada: Liceu.
·  Bus: 14, 59 i 91.

 

·  Accessos a l’espai: A peu pla.

·  Dins de l’espai:  La zona del mercat és, en general  plana i tots 
els accessos al mercat són accessibles, excepte el carrer Cabres.

·  Lavabos: Només hi ha un lavabo accessible que està a la planta 
-1 de l’Edifici de direcció, situat al final del corredor central del mer-
cat. S’hi pot accedir per mitjà d’un ascensor. Per fer ús de lavabo 
s’ha de demanar la clau al personal responsable de manteniment, 
que es troba a la zona dels serveis.
 

·  Espai per dinar: No disposa d’espai per esmorzar o dinar.
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MERCAT D’HOSTAFRANCS 

Comerç.

         Carrer de la Creu Coberta, 93    
         Barcelona
         
         934 318 606

         hostafrancs@mercatsde
         catalunya.com

www.mercathostafrancs.com

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1, parada: Hostafrancs.
·  Bus: 50, 91, 115, D20 i H12.

 

·  Accessos a l’espai: A peu pla.

·  Dins de l’espai: El mercat no presenta barreres arquitectòniques, 
ja que és un equipament accessible per a les persones que van amb 
cadira de rodes. La circulació per l’interior del mercat no presenta 
cap dificultat, ja que els passadissos són molt amples.

·  Lavabos: Hi ha un lavabo accessible al final del passadís de la 
dreta (si s’entra al mercat pel carrer de la Creu Coberta). 

·  Espai per dinar: No disposa d’espai per esmorzar o dinar.
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MERCAT DE L’ABACERIA CENTRAL 

Comerç.

         Travessera de Gràcia, 186   
         Barcelona

         932 136 286 
         
         mercatabaceria@mercatsbcn.cat

www.mercatabaceria.com

Com arribar-hi: 

·  Bus: 39 i 114.

 

·   Accessos a l’espai: El mercat té sis accessos a peu pla.

·  Dins de l’espai:  El mercat no presenta barreres arquitectòniques, 
ja que és un equipament accessible. La circulació per l’interior del 
mercat no presenta cap dificultat, ja que els passadissos són amples.

·  Lavabos: Hi ha dos lavabos accessibles, un per dones i l’altre per 
a homes. El de les dones és al fons del passadís lateral dret i el dels 
homes és al fons del passadís lateral esquerre (si s’entra per la porta 
principal del mercat).
 

·  Espai per dinar: No disposa d’espai per esmorzar o dinar.
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MERCAT DE LA LLIBERTAT 

Comerç.

         Plaça de la Llibertat, 27     
         Barcelona
         
         932 170 995

         info@mercatsdecatalunya.com
        

www.mercatllibertat.com

Com arribar-hi: 

·  Bus: 16, 17, 22, 24, 27, 32, 87, 92, 
114 i V17.
·  FGC: parada Gràcia.

 

·  Accessos a l’espai: El mercat té 8 accessos dels quals 4 són a 
peu pla, amplis i amb portes de vidre de doble full, corredisses. La 
façana principal té dos accessos, un d’ells, accessible. La resta de 
façanes tenen també una sola entrada accessible amb les mateixes 
característiques que les descrites.

·  Dins de l’espai: És un equipament accessible, la circulació per 
l’interior del mercat no presenta cap dificultat, ja que els passadissos 
són molt amples.

·  Lavabos: Hi ha un lavabo accessible en el passadís del fons del 
mercat a mà dreta. La utilització del lavabo és de pagament, però 
també s’hi accedeix mitjançant una tarja que faciliten les parades del 
mercat als seus clients. 

·  Espai per dinar: No disposa d’espai per esmorzar o dinar.
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MERCAT DE SANTA CATERINA 

Comerç.

         Avinguda Francesc Cambó, 16   
         Barcelona

         933 195 740
         
         info@mercatsantacaterina.com

www.mercatsantacaterina.com

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada: Jaume I.
·  Bus: 17, 45, 120 i V17.

 

·   Accessos a l’espai: El mercat té 10 accessos amplis i a peu pla, 
amb portes corredisses de vidre.

·  Dins de l’espai:  El mercat de Santa Caterina no presenta barreres 
arquitectòniques. La circulació per l’interior del mercat no presenta 
cap dificultat i els passadissos són amplis. En un extrem del mercat 
(entrada des de la Pl. Joan Capri) hi ha un jaciment arqueològic molt 
interessant, de visita lliure. 
L’ Espai Santa Caterina-Centre d’Interpretació arqueològica pertany 
a la xarxa del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona).

·  Lavabos: Hi ha un lavabo accessible a l’interior del mercat. Es 
troba al fons dels passadís lateral esquerre (si s’entra per la porta 
principal). La utilització del lavabo és de pagament.
 

·  Espai per dinar: No disposa d’espai per esmorzar o dinar.
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·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Al costat d’aquestes plat-
ges hi ha places d’aparcament reservades per a vehicles de perso-
nes amb mobilitat reduïda i itineraris accessibles fins a la platja seca.

·  Accessos a l’espai: Senyalització i informació visual i tàctil; hi ha 
una passera de doble fusta fins a l’aigua. També hi ha plataformes 
laterals per deixar les cadires de rodes.

·  Lavabos: Hi ha lavabos accessibles. 

·  Serveis: Lloguer de para-sols i gandules. Les dutxes de la platja 
són accessibles, a cada platja hi ha una dutxa amb cadira adossada.

PLATGES DE BARCELONA

Nom: 
Platja de Sant Sebastià i Sant Miquel
Com arribar-hi: 
·  Metro: L4, parada: Barceloneta.
·  Bus: 17, 36, 39, 45, 59, 64 i D20.

Nom: 
Platja del Bogatell
Com arribar-hi: 
·  Metro: L4, parada: Poblenou o Llacuna.
·  Bus: 26, 36, 41, 92 y H16.
·  Tramvia: T4, parada: 
                  Ciutadella-Vila Olímpica.

Nom: 
Platja del Somorrostro
Com arribar-hi: 
·  Metro: L4, parada: 
               Ciutadella-Vila Olímpica.
·  Bus: 36, 45, 59, 71, 92, D20, H16 y V21.
·  Tramvia: T4, parada: 
                  Ciutadella-Vila Olímpica.

Nom: 
Platja de la Mar Bella i Nova Mar Bella
Com arribar-hi: 
·  Metro: L4, parada: 
               Poblenou o Selva de Mar.
·  Bus: 26 y H16.
·  Tramvia: T4, parada: Selva de Mar.

Nom: 
Platja de Llevant
Com arribar-hi: 
·  Metro: L4, parada: Selva de Mar.
·  Bus: 26 y H16.
· Tramvia: T4, parada: 
                  Selva de Mar o Diagonal Mar.
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PLATJA DE LA BARCELONETA 

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada: 
               Barceloneta i Ciutadella.
·  Bus: 10, 14, 16, 17, 36, 39, 40, 45,   
             51, 57, 59, 64.
·  Tramvia: T4, parada: 
                   Ciutadella-Vila Olímpica.

Servei de suport al bany disponible 
d’ 11h a 14h en els següents mesos:

·  Juny: caps de setmana i festius.
·  De l’1 de juliol fins el 15 de setembre: 
tots els dies.
·  Segona quinzena de setembre: 
caps de setmana i festius.

Platges amb servei d’ajudes tècniques:

Ofereixen un servei de suport al bany 
per a persones amb mobilitat reduïda 
que no poden accedir a l’aigua de ma-
nera autònoma.
Accés al servei sense demanda o sol·li-
citud prèvia.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Al costat d’aquesta platja 
hi ha places d’aparcament reservades per a vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda.

·  Accessos a l’espai: Passeres fins a l’aigua, amb un darrer tram 
enrotllable i plataformes destinades a l’estança amb les cadires de 
rodes.

·  Lavabos: Hi ha lavabos accessibles 

·  Serveis: Lloguer de para-sols i gandules. Les dutxes de la platja 
són accessibles, amb cadira adossada. També hi ha una caseta ves-
tidor accessible. 
Per ajudar les persones amb mobilitat reduïda a entrar i sortir de 
l’aigua i gaudir del bany disposen de: 

 — Grua elevadora
 — Dues cadires amfíbies
 — Armilles salvavides, flotadors
 — Un tècnic responsable del punt i personal 
                  voluntari de suport.
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PLATJA DE LA NOVA ICÀRIA

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada: 
               Ciutadella i Bogatell.
·  Bus: 6, 10, 36,41, 92, 141.
·  Tramvia: T4, parada: 
                   Ciutadella-Vila Olímpica.

Servei de suport al bany disponible 
d’ 11h a 14h i de 16h a 19h en els 
següents mesos:

·  Juny: caps de setmana i festius.
·  De l’1 de juliol fins el 15 de setembre: 
tots els dies.
·  Segona quinzena de setembre: 
caps de setmana i festius.

Platges amb servei d’ajudes tècniques:

Ofereixen un servei de suport al bany 
per a persones amb mobilitat reduïda 
que no poden accedir a l’aigua de ma-
nera autònoma.
Accés al servei sense demanda o sol·li-
citud prèvia.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Al costat d’aquesta platja 
hi ha places d’aparcament reservades per a vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda.

·  Accessos a l’espai: Passeres fins a l’aigua, amb un darrer tram 
enrotllable i plataformes destinades a l’estança amb les cadires de 
rodes.

·  Lavabos: Hi ha lavabos accessibles.

·  Serveis: Lloguer de para-sols i gandules. Les dutxes de la platja 
són accessibles, amb cadira adossada. També hi ha una caseta ves-
tidor accessible. 
Per ajudar les persones amb mobilitat reduïda a entrar i sortir de 
l’aigua i gaudir del bany disposen de: 

 — Grua elevadora
 — Dues cadires amfíbies
 — Armilles salvavides, flotadors
 — Un tècnic responsable del punt i personal 
                  voluntari de suport.
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ZONA DE BANYS DEL FÒRUM

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada: 
               Maresme / Fòrum.
·  Bus: 7, 36, 43, 141.
·  Tramvia: T4, parada: 
                   Maresme i Fòrum.

Servei de suport al bany disponible 
d’ 11h a 14h en els següents mesos:

·  Juny: caps de setmana i festius.
·  De l’1 de juliol fins el 15 de setembre: 
tots els dies.
·  Segona quinzena de setembre: 
caps de setmana i festius.

Platges amb servei d’ajudes tècniques:

Ofereixen un servei de suport al bany 
per a persones amb mobilitat reduïda 
que no poden accedir a l’aigua de ma-
nera autònoma.
Accés al servei sense demanda o sol·li-
citud prèvia.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Al costat d’aquesta platja 
hi ha places d’aparcament reservades per a vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda.

·  Accessos a l’espai: Aquest espai és diferent d’una platja conven-
cional. L’accés a l’aigua es realitza mitjançant una grua hidràulica 
elevadora, amb un desplaçament vertical. Cal tenir molta precaució 
a l’hora accedir a l’aigua i utilitzar els espais habilitats per al bany i 
activitats complementàries tot tenint present el que indiquen els car-
tells informatius i els missatges que es difonen per megafonia; està 
prohibit ultrapassar les zones de seguretat abalisades amb sureres. 
A més, es recomana banyar-se amb calçat adequat per evitar possi-
bles punxades dels eriçons que hi ha a la zona.

·  Lavabos: Hi ha lavabos accessibles 

·  Serveis: Hamaques per als usuaris de manera gratuïta: tot l’en-
torn de la zona de banys té el terra de formigó. Hi ha zona d’ombra 
habilitada per a tots els banyistes. Les dutxes són accessibles, amb 
cadira adossada. També hi ha una caseta vestidor. Per ajudar les 
persones amb mobilitat reduïda a entrar i sortir de l’aigua i gaudir del 
bany disposen de: 

 — Grua elevadora
 — Cadires hidràuliques
 — Tot el personal d’atenció tècnic professional.
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      LLOGUER BICICLETES ADAPTADES PER  LES VIES VERDES 

Alberg Rural Ruta del Ferro 
Sant Joan de les Abadesses
 
 
         Parc de l’Estació, s/n 
         17860 - St. Joan de 
         les Abadesses
         
         972 720 495
          
         alberg@santjoandeles
         abadesses.com

         www.rutadelferro.com

Bicicarril.com – Amer 

         Av. de la Selva, 2 - 4
         17170 - Amer 
         
         972 430 013 

         972 430 589
          
         bicicarril@bicicarril.com 

         www.bicicarril.com 

Cicloturisme i Medi Ambient 
Girona

         c/ Impressors Oliva, 4 - A 
         17005 - Girona
         
         972 221 047

         972 206 115
          
         info@cicloturisme.com 

         www.cicloturisme.com

Cicles JK – Palafrugell 

         C/ Àngel Guimerà, 49   
         Palafrugell
         
         972 610 709
          
         info@ciclesjk.com  

         www.ciclesjk.com
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VIA VERDA. RUTA DEL CARRILET I,
OLOT- GIRONA

Tipus d’activitat: senderisme /ciclisme.

Temàtica: recursos naturals de la zona 
volcànica i aprofitament hidràulic dels rius.

         972 486 950

         info@viesverdes.org

www.viesverdes.cat/CA/53/ 
         RUTA-DEL-CARRILET-I.html

www.viesverdes.cat/CA/1162/
Noticies-#-Media/Mapes-html

 

·  Recorregut de la via: d’Olot a Girona.

·  Tipus trajecte: 54 km, 1.4% de desnivell, terra compactat, dificul-
tat mínima.

·  Lavabos: 
 — Les Preses. Cal demanar la clau al punt d’informació 
                   (de 9 a 14h). 
 — Oficina de Turisme Sant Feliu de Pallerols. 
 — Zona de pícnic de Les Planes d’Hostoles. 
 — Amer. Lavabos i dutxes adaptades (obert cada dia de 
                   9 a 14h). 
 — Anglès. Demanar la clau a l’oficina de turisme. 
 

·  Espais esbarjo / pícnic: Hi ha tres zones en aquest recorregut. La 
primera, passat el poble de Les Planes, en direcció a Amer; n’hi ha 
una altra a Amer, davant de l’antiga estació; la darrera està a Girona, 
a la zona de pícnic de La Devesa.
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VIA VERDA. RUTA DEL CARRILET II, 
GIRONA - SANT FELIU DE GUÍXOLS

Tipus d’activitat: senderisme /ciclisme.

Temàtica: conca del riu Ter, Vall de 
Riudaura, platja.

         972 486 950

         info@viesverdes.org

www.viesverdes.cat/CA/54/ 
         RUTA-DEL-CARRILET-II.html

www.viesverdes.cat/CA/1162/
Noticies-#-Media/Mapes-html

 

·  Recorregut de la via: de Girona a Sant Feliu de Guíxols
39,7km, 0,5% de desnivell, terra compactat, dificultat mínima.

·  Lavabos: 
 — Estació de Llambilles. Reconstruïda recentment. 
 — Llagostera. Lavabo accessible a l’oficina de turisme.
                   Hi ha l’ambulatori al peu de la via verda. 
 — Palamós. A la gasolinera de Sant Joan de Palamós hi ha 
                   lavabo accessible, però cal demanar la clau i no sempre 
                   el tenen ben habilitat.

·  Espais esbarjo / pícnic: A Llagostera, parc davant l’antiga estació 
(no és segur que hi hagi taules).
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VIA VERDA. LA RUTA DEL FERRO I 
DEL CARBÓ

Tipus d’activitat: senderisme /ciclisme.

Temàtica: passat industrial del
Baix Ripollès.

         972 486 950

         info@viesverdes.org

www.viesverdes.cat/CA/52/RUTA-
DEL-FERRO-I-DEL-CARBO.html

         a Ripoll / a Sant Joan de les   
         Abadesses: 

www.viesverdes.cat/CA/1162/
Noticies-#-Media/Mapes-html

 

·  Recorregut de la via: De sant Joan de les Abadesses a Ripoll.

·  Tipus trajecte: 15 km, 1% de desnivell, terra de conglomerat as-
fàltic, dificultat mínima.

·  Lavabos: Alberg Ruta del Ferro – Sant Joan de les Abadesses. 
També té dutxes adaptades. Servei privat. 

·  Espais esbarjo / pícnic: Sant Joan de les Abadesses, davant 
antiga estació i alberg Ruta del Ferro.
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      ACCESSIBILITAT 
 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’aparcament dels auto-
cars escolars està a l’entrada del recinte.

·  Accessos a l’espai: El camí per tot el recinte és un terreny natural 
de sorra.

·  Dins de l’espai: Les principals àrees són accessibles.

·  Lavabos: Hi ha un lavabo accessible. 

·  Espai per dinar: Hi ha un espai de pícnic on les escoles poden 
aprofitar per esmorzar o dinar.

CIM D’ÀLIGUES

Àligues, exhibició.

         Paratge del Pi Solitari s/n 
         Sant Feliu de Codines
         Vallès Oriental - Barcelona

         938 662 648

         cimdaligues@gmail.com
         cimaligues@hotmail.com

www.cimdaligues.com

Com arribar-hi: 

·  Transport privat.
·  Autocars escolars.
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·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: A uns 50 o 100 metres hi 
ha una zona d’aparcament per autocars.

·  Accessos a l’espai: A peu pla.

·  Dins de l’espai: Tot i que no hi ha escales, aquesta granja no és 
gaire accessible, pel terreny irregular.

·  Lavabos: Dos lavabos accessibles a les sales- taller. 

·  Espai per dinar: Disposen de prats i zones exteriors per dinar per 
quan vénen les escoles.

LA GRANJA ESCOLA

Activitats de granja.

         Passatge Sanata s/n 
         Santa Maria de Palautordera
         Vallès Oriental - Barcelona

         938 481 125
         938 482 328
         938 479 528
         938 482 277

         susana@la-granja.net
         

www.lagranja.cat

Com arribar-hi: 

·  Transport privat.
·  Autocars.
·  Tren: R2, parada: Palautordera.
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      ACCESSIBILITAT 

GRANJA CAN TURRÓ

Activitats de granja.

         Masia Can Turró  
         Santa Maria de Palautordera
         Vallès Oriental - Barcelona

         938 675 404
         679 355 442

         canturro@canturro.net
         canturro@yahoo.es
         

www.canturro.net

Com arribar-hi: 

·  Transport privat.
·  Autocars escolars.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden parar davant de la granja.

·  Accessos a l’espai: Accessibles.

·  Dins de l’espai: La granja disposa de tots els equipaments neces-
saris per persones amb mobilitat reduïda. Hi ha total accessibilitat a 
tots els espais de la granja, i aquests són prou amplis per poder-s’hi 
bellugar amb comoditat.

·  Lavabos: Accessibles. 

·  Espai per dinar: Hi ha menjador.
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CENTRE DE RECUPERACIÓ 
D’AMFIBIS I RÈPTILS DE 
CATALUNYA (CRARC)

Fauna.

         Santa clara, s/n 
         Masquefa
         Anoia - Barcelona

         937 726 396
         
         crarc@amasquefa.com
         

www.amasquefa.com/html2/
public/entitats?id=162

Com arribar-hi: 

·  Transport privat.
·  Autocars.
·  FGC: R6, parada: Masquefa.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
tenen una zona d’aparcament reservada al davant de l’entrada.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes.

·  Dins de l’espai: No hi ha barreres arquitectòniques dins del recin-
te. Les persones que utilitzen cadira de rodes poden accedir a tots 
els espais.

·  Lavabos: Disposen d’alguns lavabos accessibles. 

·  Espai per dinar: Dins del recinte no hi ha un espai reservat per 
dinar o esmorzar, però al costat del CRARC, a uns 80 metres, hi ha 
dos parcs on es pot dinar.
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AQUARIUM DE BARCELONA

Animals marins.

         Moll d’Espanya del Port Vell, s/n          
         Barcelona

         932 217 474
        
         alaiglesia@aspro-ocio.es
                 

www.aquariumbcn.com

Com arribar-hi: 

·  Bus: V17 (final de línia).

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: L’autocar pot aturar-se 
al costat de l’Aquarium, on hi ha una zona d’aparcaments per au-
tocars. Després només s’han de caminar uns metres fins arribar a 
l’Aquarium.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes.

·  Dins de l’espai: Tot el recinte és totalment accessible per a perso-
nes que utilitzen cadira de rodes. El recorregut és a peu pla.

·  Lavabos: Accessibles. 

·  Espai per dinar: No hi ha un espai reservat. Es pot aprofitar l’en-
torn que envolta l’Aquarium per dinar i esmorzar
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ZOO DE BARCELONA

Fauna.

         Parc de la Ciutadella, s/n 
         Barcelona

         902 457 545
         
         zoobarcelona@bsmsa.cat
         

www.zoobarcelona.cat

Com arribar-hi: 

·  Bus: 14, 39, 40, 41, 42, 51, 71, 92, 
141, B20, B25 i V21.
·  Metro: L4, parada Barceloneta o Vila 
Olímpica; L1, parada: Arc de triomf.
·  Tramvia: parada:
                   Ciutadella-Vila Olímpica.
·  RENFE: Arc de Triomf i 
                 Estació de França.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se davant de l’entrada del zoo.

·  Accessos a l’espai: Tots els espais del zoo estan habilitats per afa-
vorir l’accés a les persones amb discapacitat física. A més, s’està ela-
borant un pla integral d’accessibilitat per millorar els accessos al zoo.

·  Dins de l’espai: Les persones que utilitzen cadira de rodes poden 
moure’s per tot el recinte. En quant al delfinari, disposen d’una zona 
delimitada per a persones que utilitzen cadira de rodes.

·  Lavabos: Disposen de lavabos accessibles. 

·  Espai per dinar: Dins del recinte del zoo hi ha diversos espais 
de pícnic on es pot esmorzar i dinar. A més, es poden aprofitar els 
espais del Parc de la Ciutadella que es troben fora del zoo.
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PARC GÜELL 

Lúdica.

         Olot, s/n 
         Barcelona

         934 091 831 
         902 200 302
        
         parkguell@bsmsa.cat
                 

www.parkguell.cat

Com arribar-hi: 

·  Bus: 24 i 94.
·  Bus turístic:  parada: Parc Güell.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Es recomana entrar per 
l’entrada de la carretera del Carmel (entrada secundària), ja que dis-
posa d’una zona d’aparcament. Al carrer Olot, l’entrada principal, hi 
ha una parada de taxis on els autocars escolars es poden aturar un 
moment.

·  Accessos a l’espai: A partir de rampes amb fortes pendents i 
escales.

·  Dins de l’espai: Com que el parc es troba en un pendent, el seu 
terreny presenta un important desnivell. Els itineraris  són a partir de 
rampes (generalment amb fortes pendents) o per escales. Tot i així, 
les persones que utilitzen cadira de rodes poden visitar gran part del 
parc amb ajuda d’una altre persona.

·  Lavabos: Al costat de l’escalinata principal es troben els lavabos; 
hi ha una cabina accessible per cada nucli de banys. 

·  Espai per dinar: Es pot aprofitar qualsevol espai per esmorzar o 
dinar.
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ANELLA OLÍMPICA DE MONTJUIC

Lúdica.

         Parc de Montjuïc
         Barcelona

Com arribar-hi: 

·  Bus: 13, 55, 125 i 150.
·  Bus turístic: parada: Anella Olímpica

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se a l’Avinguda de l’Estadi i després anar caminant fins 
a l’Anella Olímpica.

·  Accessos a l’espai: A partir de rampes, les quals permeten ac-
cedir a qualsevol dels punts de l’Anella Olímpica. Les rampes són 
moderades i no presenten cap dificultat per les persones amb mobi-
litat reduïda. L’única dificultat que poden tenir algunes persones és 
que aquestes rampes no disposen de baranes i que algunes de les 
rampes tenen una gran longitud sense replans intermedis.

·  Dins de l’espai: L’ample itinerari és extraordinari en tots els punts 
i permet la circulació de persones que van amb cadira de rodes.

·  Lavabos: No disposen de lavabo accessible.

·  Espai per dinar: Es pot aprofitar qualsevol espai per esmorzar o 
dinar.
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PARC DE LA CIUTADELLA

Lúdica.

         Passeig de Picasso 21 
         Barcelona

Com arribar-hi: 

·  Metro: L4, parada: Arc de Triomf.
·  Bus: 14, 39, 40, 41, 42, 51 i 141.
·  Tramvia: T4 parada: 
                   Ciutadella-Vila Olímpica.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: En qualsevol de les en-
trades del recinte els autocars es poden aturar.

·  Accessos a l’espai: Totes les entrades al parc són accessibles.

·  Dins de l’espai: Els camins del parc no presenten barreres i es 
troben senyalitzats correctament.

·  Lavabos: El bar-cafeteria, que es troba a la zona de la cascada, 
disposa d’un lavabo accessible.

·  Espai per dinar: Es pot aprofitar qualsevol espai per esmorzar i 
dinar.
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PARC DE COLLSEROLA

Lúdica.

         Carretera de l’Esglèsia, 92 
         Barcelona

         932 803 552
         
         ci@parccollserola.net
         

www.parcnaturalcollserola.cat

Com arribar-hi: 

·  FGC: parada: 
             Baixador de Vallvidrera.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
poden aturar-se al costat de la carretera, en la direcció exacta que 
s’especifica més amunt.

·  Accessos a l’espai: A peu pla.

·  Dins de l’espai: El Parc de Collserola disposa d’un itinerari ac-
cessible per a persones amb discapacitat física, que permet accedir 
al bosc del parc des de l’estació dels FGC Baixador de Vallvidrera.

·  Lavabos: Es troben al Punt d’Informació de Collserola que es està 
a prop de la parada de FGC Baixador de Vallvidrera. Per accedir 
Punt d’Informació a peu, el camí no és accessible (moltes escales i 
desnivells); s’hi hauria d’anar a peu per carretera. A Santa Maria de 
Vallvidrera hi ha un bar amb lavabos accessibles –tancat divendres-. 

·  Espai per dinar: 
 — Les Planes. Terreny una mica irregular, es troba al costat
              de l’aparcament i parada de FGC.
 — El Pantà de Vallvidrera. L’espai per dinar no és accessi-
                 ble, el pantà és accessible si es va pel carrer de veïns enlloc
              de per el camí boscós (el camí boscós té esglaons). 
 — Ermita de Sant Medir. L’espai és accessible i té l’aparca-
              ment al costat.
 — Santa Maria de Vallvidrera. Terreny molt gran, poc irre- 
               gular, amb servei de bar, té l’aparcament al costat. Divendres 
              és tancat.
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PARC JOAN MIRÓ

Lúdica.

         Aragó, 2 
         Barcelona

         010 
         012 
        
         
                 

www.bcn.cat/parcsijardins

Com arribar-hi: 

·  Metro: L1, parada: Plaça Espanya. 
L3, parada: Tarragona.
·  Bus: 27, 109, 115 i V7.
·  FGC: parada: Plaça Espanya.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars poden atu-
rar-se al carrer Tarragona, que es troba al costat del carrer Aragó.

·  Accessos a l’espai: Per mitjà de rampes.

·  Dins de l’espai: Les persones que van amb cadira de rodes poden 
accedir a l’espai des d’algunes de les entrades del parc. Els usuaris 
poden moure’s per gairebé tots els espais amb ajuda. El sòl és de 
terra i pot haver-hi certa dificultat per bellugar-se.

·  Lavabos: No n’hi ha. 

·  Espai per dinar: No hi ha zona de pícnic, tot i que es pot utilitzar 
qualsevol dels espais per dinar.
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      ACCESSIBILITAT

PARC DEL LABERINT

Lúdica.

         Passeig dels Castanyers, 1  
         Barcelona

         010
         
         
         

www.bcn.cat/parcsijardins

Com arribar-hi: 

·  Metro: L3, parada: Mundet.
·  Bus: 27, 60, 73 i 76.

 

·  Proximitat de l’aparcament a l’entrada: Els autocars escolars 
tenen un espai davant de l’entrada del parc per aturar-se.

·  Accessos a l’espai: A partir de rampes i escales.

·  Dins de l’espai: El parc presenta molts desnivells i escales i això 
dificulta l’accessibilitat a certs espais del parc.

·  Lavabos: Disposa de lavabos accessibles. 

·  Espai per dinar: Abans d’entrar al recinte del parc hi ha una zona 
de pícnic que es pot aprofitar per esmorzar i dinar.
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      ACCESSIBILITAT 

MAS GORGOLL 

         Mas Gorgoll, 1. 
         Palamós 
         Baix Empordà - Girona

         972 602 163
         608 236 551

         masgorgoll@accac.cat

www.eixestels.com/ casa-de-
colonies/mas-gorgoll

Places: 134
Tipus d’activitats que ofereixen:  
escola de mar, oficis i tradicions, crèdits 
de síntesi, ecosistemes.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar pot parar davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades són amples.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Si, tot accessible.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Si, només hi ha dues de les quinze habitacions no accessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Si, a més el recorregut per anar a la platja també és accessible.
 — Lavabos
 Són accessibles.
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      ACCESSIBILITAT

CAL MATA 

         c/ de Dalt, 4 - 6. Saifores. 
         Banyeres del Penedès  
         Baix Penedès - Tarragona

         938 149 542

         coloniescalmata@
          fundaciomartamata.org

www.calmata.cat

Places: 120
Tipus d’activitats que ofereixen:  
la xemeneia dels contes, el lledoner, 
trapezi, de la natura a la taula, el mà-
gic món del circ, tenim cinc sentits per 
descobrir-ho. 

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar para a la porta.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades a la casa són amples i tenen rampes.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Pot accedir a tots els espais; necessita ajuda per accedir a 
un menjador.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Si.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 És tot accessible, però a la piscina no hi ha rampa ni cadira 
hidràulica per baixar.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo que és accessible totalment.
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      ACCESSIBILITAT 

ELS ESTANYS

         Disseminat, 7 
         Capmany  
         Alt Empordà - Girona

         972 193 154 
         666 917 662

         reserves@coloniesestanys.com 

www.estanys.com

Places: 105
Tipus d’activitats que ofereixen *:  
educació ambiental, aventura, multicul-
turalitat, crèdit de síntesi, festes popu-
lars, excursions.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: La casa disposa de zona d’aparcament.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les portes són àmplies, sense esglaons ni desnivells.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Les persones que van amb cadira de rodes poden accedir 
a tots els espais de la casa.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Tots els espais són prou amplis per moure’s.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Tots els espais són prou amplis per moure’s.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els espais exteriors de la casa són accessibles.
 — Lavabos
 Disposen de dos lavabos accessibles.

* Aquesta casa programa activitats i les adapta per a tot tipus 
de necessitats educatives, ja que estan acostumats a treba-
llar amb persones amb discapacitat física.
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      ACCESSIBILITAT

LA CARRAL

         Casa la Carral, s/n 
         El Miracle   
         Solsonès - Lleida

         973 480 890
         973 059 025 

         colonies.alacarral@gmail.com

www.alacarral.net

Places: 247; 100 d’accessibles (es tro-
ben en edificis diferents).
Tipus d’activitats que ofereixen:  
aula de natura, tallers de tardor, festes 
populars, tallers de pastisseria i tallers 
d’artesania, granja, hort, excursions.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: Hi ha una zona d’aparcament al costat 
de la casa de colònies on hi caben fins a 8 autocars.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Actualment s’estan adaptant els accessos a la casa. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Està en procés d’adaptació.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Està en procés d’adaptació.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Les habitacions adaptades es troben juntament amb les altres.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 La casa es troba situada en un llarg pla, i pràcticament no hi 
ha desnivell en tota la zona dels camps d’esports, parcs i esplanades 
del voltant. Els menjadors són accessibles, així com la majoria de les 
sales – taller.
 — Lavabos
 Disposen de dos lavabos accessibles.
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      ACCESSIBILITAT 

VERD NATURA PRADES

         c/ de Sant Roc, 3 
         Prades   
         Baix Camp - Tarragona

         977 868 389 

         verdnatura@hotmail.com

verdnatura.host22.com

Places: 70
Tipus d’activitats que ofereixen:  
apicultura, astronomia, festes populars, 
paint ball, manualitats, aventura.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: A la Casa de colònies no hi ha aparca-
ment, però a uns 50 metres hi ha un espai disponible pels autocars.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Els accessos a la casa són accessibles per a persones que 
utilitzen cadira de rodes.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Les persones que utilitzen cadira de rodes poden accedir a 
tots els espais.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Les portes i passadissos són prou amples per moure’s amb 
total llibertat.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Totes les habitacions són àmplies i accessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els espais exteriors són accessibles. No hi ha desnivells en 
el terreny.
 — Lavabos
 Hi ha dos lavabos accessibles; un a cada planta de la casa. 
Es troben fora de les habitacions.
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      ACCESSIBILITAT

SANT CARLES DE LA RÀPITA

         Camí de Lligallo, s/n 
         Sant Carles de la Ràpita    
         Montsià - Tarragona

         977 741 788 
         630 438 398 

         alberglarapita@alberglarapita.com

www.alberglarapita.com

Places: 169.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
educació ambiental, cuina, visita al 
parc del delta de l’Ebre,  excursions 
en bicicleta, visita a Tortosa, piragüis-
me, iniciació a la vela, tallers de nusos i 
orientació, perxar, port aventura, creuar 
la desembocadura de l’Ebre.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: Dins de les instal·lacions de la casa 
de colònies disposen d’una zona d’aparcament per fins a 8 autocars.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Són amplis. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Les persones que van amb cadira de rodes poden accedir a 
tots els espais de la casa, ja que han suprimit les barreres arquitec-
tòniques.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Són prou amplis com per moure’s de forma autònoma.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Hi ha 7 habitacions accessibles i es troben juntes amb les 
altres habitacions.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Tots els espais exteriors són accessibles, i tot i que la pisci-
na no disposa d’ajudes tècniques, és fàcil accedir-hi.
 — Lavabos
 Hi ha dos lavabos accessibles.
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      ACCESSIBILITAT 
 

·  Accés:
 — Transport públic: opció 1. Des de Figueres, autobús de 
la companyia Estarriol i Alsius, línia Valjoan-Figueres. Opció 2. Des 
de Girona, autobús Barnabus (cal avisar el conductor per a que faci 
la parada).
 — Transport privat: L’autocar pot parar a prop de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades són amples.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Si, pot accedir a tots els espais.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Si.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Si.
 — Lavabos
 Hi ha diversos lavabos accessibles.

CA N’OLIVER

         Carretera de Pontós a Figueres, s/n 
         Pontós    
         Alt Empordà - Girona

         972 560 255 

         canoliver@accac.es

www.canoliver.cat

Places: 56.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
descoberta del món i les cultures pre-
històriques, ibers i medievals.
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      ACCESSIBILITAT

EL PINATAR

         Disseminat, s/n 
         Gualba     
         Vallès Oriental - Barcelona

         938 487 054 

         consultes@elpinatar.com

www.elpinatar.com

Places: 175.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
crèdit de síntesi, activitats aventura, 
jocs de natura, excursions i descober-
tes, teatre i titelles, etc.

 

·  Accés:
 — Transport públic: En tren fins l’estació de Gualba-la 
Batlloria, i després 4km caminant per el camí Ral.
 — Transport privat: Pot parar a la porta de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades tenen rampes i són amples. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Una persona que utilitza cadira de rodes només es pot 
moure per la planta baixa.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Els de la planta baixa sí.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 A la planta baixa hi ha diverses habitacions accessibles, 28 
places en total.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Les pistes esportives sí que són accessibles, la  piscina no 
del tot.
 — Lavabos
 A la planta baixa hi ha un lavabo accessible.
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CAN JOVAL

         Can Joval, s/n
         Clariana de Cardener     
         Solsonès - Lleida

         973 059 104 

         canjoval@canjoval.com

www.canjoval.com

Places: 120.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
la vida de pagès, rucs, horta, tallers de 
natura, forn de pa i tècniques artesanals.

 

·  Accés:
 — Transport públic: L’autobús Andorra-Solsona-Manresa- 
Barcelona, pot parar a deu min de la casa caminant.
 — Transport privat: L’autocar pot aparcar a la mateixa era 
de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Entrades a peu pla amb una rampa en la casa principal 
(L’annex té un esgraó petit a l’entrada). 
Les sortides d’emergència tenen esgraó o escales.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Les entrades a la casa principal i menjador són a peu pla, 
i hi ha una rampa per passar a la sala teatre que està comunicada 
amb el menjador. L’annex (edifici amb 5 habitacions) té un petit es-
glaó a l’entrada i no disposa de lavabos ni dutxes accessibles. La 
casa principal sí té un lavabo i dutxa accessibles.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Les portes de les habitacions de la casa principal sí, com 
també les entrades al menjador i al teatre.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Depenent de les habitacions, poden fer espai, treure lliteres 
per habilitar-les a les necessitats dels usuaris. La sala menjador i sala 
teatre són espaioses.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 La piscina és accessible, però el terra és de gespa i els 
voltants de la casa irregulars amb gespa, l’era de la casa té grava, la 
qual cosa de vegades dificulta la mobilitat.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo i una dutxa accessibles; no disposen de 
canviadors pròpiament però si fos necessari, estan oberts a adaptar 
una habitació per a aquesta funció.
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BORDA VIDAL

         Santa Eulàlia, 26 
         Erill La Vall      
         Alta Ribagorça - Lleida

         619 601 978 

         reserves@bordavidal.cat

www.bordavidal.cat

Places: 60.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
prehistòria i història, excursions, aven-
tura, esquí i activitats a la neu.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar para davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades són amples. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Les persones que utilitzen cadira de rodes poden accedir a 
tots els espais.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 L’única barrera està a la segona planta on per accedir al 
lavabo de nois hi ha un parell d’esglaons.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Tots els espais exteriors són accessibles.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo de noies i un de nois accessibles, però en 
plantes diferents. El de nois està a la zona de la infermeria.
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CAL DIABLE

         Camí de la Llacuna, s/n
         Pontons     
         Alt Penedès - Barcelona

         609 312 244 

         jaume@caldiable.cat

www.caldiable.cat

Places: 176.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
la vida de pagès, coneixement de la na-
tura, taller de galetes, pa i melmelada, 
cistelleria, construcció d’estels, cons-
trucció de titelles i mascares de guix. 
Crèdits de síntesi.

 

·  Accés:
 — Transport públic: Línia Barcelona-Vilafranca-Pontons 
de la companyia Hispano Igualadina fins a Pontons, després cami-
nar per una drecera durant 1’2 km, us indicaran el recorregut des de 
la casa.
 — Transport privat: Els autocars arriben fins a la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Dues cases, separades per una placeta, els accessos a les 
quals són amples.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Una de les cases té lavabo i habitacions accessibles, s’hi 
accedeix a través d’una plataforma i al menjador, a peu pla. L’altre 
casa té accessible el menjador i els lavabos però no les habitacions.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 No totes.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Les habitacions són les mateixes que la resta de la casa, i 
s’ajusten el nombre de llits a les necessitats  específiques del grup.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Es pot accedir a totes les zones, però fent recorreguts més 
llargs per accedir-hi a través de les rampes de desnivells. Es pot 
accedir al camp de futbol, la zona de pícnic, la pista poliesportiva, el 
jardí,  la piscina, la Granja d’animals.
 — Lavabos
 El lavabo accessible està situat al costat de les habitacions. 
És un lavabo, vàter i dutxa incorporat dins del mateix espai.
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EL GINEBRÓ 

         Ctra. Vilopriu a Garrigoles, s/n  
         Vilopriu   
         Baix Empordà - Girona

         636 359 236 
         
         info@elginebro.com

www.elginebro.com

Places: 150.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
granja, hort, educació ambiental, oficis 
tradicionals, excursions, paint ball, eco-
sistemes, cuina, crèdit de síntesi, teatre, 
titelles, danses, etc.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: Els autobusos arriben fins a l’aparca-
ment de la nostra casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Hi ha tres edificis, només un és accessible sense escales i 
amb entrada àmplia. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Pot accedir a un dels tres edificis.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 En un dels tres edificis, sí.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 L’edifici de planta baixa amb 48 places, té les portes amples i 
permet circular una cadira de rodes. En aquest edifici hi ha un bany ac-
cessible i 18 llits accessibles. El menjador és ample i les sales també.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 A la piscina i el porxo s’hi accedeix amb una escala ampla. 
Per accedir al bosc, granja d’animals, zona esportiva,... el camí és 
de terra i grava.
 — Lavabos
 A l’edifici de planta baixa hi ha lavabos accessibles.
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CAN RIGOL

         Finca Can Rigol, Urb. La Costeta, s/n
         Begues     
         Baix Llobregat - Barcelona

         936 390 665 

         canrigol@accac.es

www.canrigol.com

Places: 96.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
granja, edat mitjana, estampació, jocs po-
pulars, granja, hort, cuina, llana i gimcana.

 

·  Accés:
 — Transport públic: Línia Barcelona-Olesa de Bonesvalls, 
empresa MOHN. Baixar a la parada Begues i caminar 2km. També 
es pot baixar a la parada següent i agafar una pista. Està indicat a la 
carretera.
 — Transport privat: L’autocar aparca a prop de l’entrada.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades són amples.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Només a la meitat de la casa.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 A la meitat de la casa sí.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Només la meitat d’habitacions i alguns espais comuns.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 La casa està al mig del camp per això hi ha alguns desni-
vells, tot i així hi ha espais exteriors per fer alguns activitats que si 
que són accessibles.
 — Lavabos
 Hi ha un accessible.
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LA CLOSA

         Orient, s/n 
         Castellar de n´Hug    
         Berguedà - Barcelona

         938 257 016 
         
         info@laclosa.cat 

www.laclosa.cat

Places: 114.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
aula de natura, oficis i tradicions, aven-
tura, estades a la neu, esquí, planetari, 
excursions, ecosistemes i natura, etc. 
Fins a la casa hi arriben els minibusos 
(10 metres de llargada). La resta anem 
nosaltres a buscar l’equipatge al poble.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: Fins a la casa només poden arribar 
mini busos.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Alguns accessos són amples. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Només és accessible la primera planta, al menjador si però 
a les sales de taller no.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si, a la primera planta.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Sembla que només a algunes.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 No ho especifiquen.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible.
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·  Accés:
 — Transport públic: Amb RENFE la línia Barcelona–Port-
bou fins a Flaçà, allà agafar autobús SARFA fins La Bisbal.
 — Transport privat: L’autocar para dins del recinte de la 
casa, a prop de la porta d’entrada.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades a la casa són amples.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Una persona que utilitza cadira de rodes només pot accedir 
a la planta de baix. A la de dalt hi ha més habitacions i una sala de 
tallers.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Sí, tot és prou ample.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 No poden accedir a algunes habitacions ni a un dels tallers, 
que estan al pis de a dalt.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 És un terreny de sorra i té desnivells, però amb ajuda es pot 
accedir a tot arreu. A la piscina no hi ha cadira hidràulica ni rampa 
per baixar, si una persona no té mobilitat a les cames se la de baixar 
a pes.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible.

CAN PAU

         Afores - Carretera GI-644, km 2,8
         Peratallada - Forallac       
         Baix Empordà - Girona

         972 634 033

         granja-escola@canpau.net

www.canpau.net

Places: 130.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
granja, hort, crèdit de síntesi, cuina, ex-
cursions, equitació.
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CAN MAS *

         Raval Can Mas – Masia 
         Torrelles de Llobregat     
         Baix Llobregat - Barcelona

         668 890 254 
         
         canmas@canmas.cat 

www.canmas.cat

Places: 90.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
teatre, titelles i danses, excursions i 
descobertes, manualitats i cuina.

 

·  Accés:
 — Transport públic: Agafar els ferrocarrils fins a Sant Vi-
cenç dels Horts, on s’ha d’agafar el bus de Soler i Sauret.
 — Transport privat: L’autocar pot parar davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades són amples. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 No pot accedir a un parell de sales de tallers.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Les habitacions no són massa àmplies, però es pot passar. 
Els espais comuns són més amplis.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Es pot accedir a tots, no hi ha desnivells.
 — Lavabos
 Hi ha dos lavabos accessibles.

* Les persones que porten aquesta casa van estar vinculats fa 
molt anys a ECOM i tenen una especial sensibilitat per l’aten-
ció a nens i nenes amb discapacitat.
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·  Accés:
 — Transport públic: La casa es troba a només 500 metres 
del poble, és per això que es pot utilitzar el servei de transport públic 
que presta l’empresa Sagalés.
 — Transport privat: Els autocars poden arribar fins la ma-
teixa casa, siguin del volum que sigui.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 La casa està formada per 3 plantes però com que està po-
sada en un terreny amb un cert desnivell, hi ha dues plantes baixes, 
per dir-ho d’alguna manera, això vol dir que només hi ha una planta 
que no és accessible.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a les 
dues plantes, on hi ha la major part del serveis i dos dormitoris de 6 i 
12 places, a més de dos petits de dues places cadascun, per tant un 
total de 13 places de llit arran de terra.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Sí.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
  A la planta del menjador (la del mig) és on hi ha la major 
part dels serveis (menjador, sala d’activitats, servei complet accessi-
ble, piscina.....).  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 La piscina disposa d’elevador hidràulic per permetre l’accés 
a les persones amb mobilitat reduïda. El camp de futbol, la pista de 
bàsquet i la resta d’espais exteriors, són tots accessibles.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible.

EL MOLÍ DE LA RIERA 

         Mas El Molí de la Riera, s/n
         Sant Pere de Torelló        
         Osona - Barcelona

         619 794 543

         

www.molidelariera.com

Places: 84.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
molí fariner i altres oficis antics, desco-
berta de la primavera i descoberta de la 
tardor, cultura i natura a la vall.
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LA FIGUERA 

         Mas Sallés de Figuerola 
         Castellnou de Bages  
         Bages - Barcelona

         934 312 139
         
         nuria@grupeduca.cat

www.lafiguera.org

Places: 106.
Tipus d’activitats que ofereixen: jocs, 
oficis i tradicions, crèdits de síntesi, ex-
cursions i descoberta, multiculturalitat.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar pot parar a prop de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Hi ha entrades àmplies i sense esglaons. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 La casa és accessible, en alguns llocs hi ha rampes.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Si.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Piscina no adaptada, els altres espais exteriors són mig ac-
cessibles.
 — Lavabos
 Hi ha lavabos accessibles.
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LA CAPELLA

         Urbanització Les Masies – Finca
         L’ Espluga de Francolí  
         Conca de Barberà - Tarragona

         977 870 057

         felipefleix@englishsummer.com

www.edulonia.com

Places: 130.
Tipus d’activitats que ofereixen: hort, 
educació ambiental, jocs, prehistòria i 
història, arqueologia, astronomia i pla-
netari, crèdit de síntesi, aventura, equi-
tació, ecosistemes i natura.

 

·  Accés:
 — Transport públic: Tren regional (Lleida - Barcelona) que 
arriba fins l’Espluga de Francolí (estació de trens). A 3km de la casa 
de colònies. Autobús de línia (Lleida-Montblanc-Tarragona, és un 
dels recorreguts - autocars Plana). En aquest cas, l’autobús passa 
per davant de la casa i si es demana al conductor, pot parar-hi. Si no, 
para al monestir de Poblet que està a 700m.
 — Transport privat: A la casa de colònies hi poden entrar 
autobusos per descarregar i carregar. Aquest us pot deixar davant la 
porta mateix.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Per entrar dins l’edifici principal hi han 6 graons a la porta 
principal. A l’edifici de tallers, l’entrada és a peu pla.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 La persona amb discapacitat pot entrar dins l’edifici princi-
pal per una rampa, però no podrà pujar al pisos de dalt.
 — Hi ha rampes i/o plataformes elevadores per a subs-
tituir les escales? 
 Si, exceptuant les escales que pugen al 1r, 2n i 3 r pis de les 
habitacions
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si, la majoria d’elles són de 80-90cm.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers són 
àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de rodes?
 Hi ha una habitació accessible amb lavabo a la primera 
planta. La resta d’espais de la primera planta són accessibles tam-
bé. El menjador és accessible, la discoteca també peròs lavabos de 
la discoteca no perquè hi ha esglaons per accedir-hi.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Si
 — Lavabos
 Hi ha lavabos accessibles però no hi ha canviador.
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FINCA PRADES

         Carretera Albarca-Prades, km 2.5
         Prades 
         Baix Camp - Tarragona

         977 868 287
         
         felipefleix@englishsummer.com

www.edulonia.com

Places: 284.
Tipus d’activitats que ofereixen: edu-
cació ambiental, teatre, titelles i danses, 
crèdit de síntesi, arqueologia, aventura 
i tallers de tardor.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar pot parar a prop de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Sembla que les entrades són àmplies. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 La casa és totalment accessible.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si, molt àmplies.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Tots els espais interiors són accessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els espais exteriors són accessibles.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible.
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·  Accés:
 — Transport públic: Fins a Bellver, a 4 quilòmetres de la 
casa. S’hi pot anar amb autocar (cotxe de línia regular). Carretera 
asfaltada. De Bellver a Pi (2 Km.) Baixen amb una camioneta per 
portar el que calgui, persones o motxilles.
 — Transport privat: Els autocars grans, de 50 places, 
s’han de quedar a l’entrada del  poble de Pí, a 2 Km de Bellver i a 2 
Km de la casa. Els autocars de fins a 30 places poden pujar fins a la 
casa. Hi ha lloc per fer mitja volta i el camí és asfaltat.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Sembla que les entrades són àmplies.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Només poden utilitzar la primera planta.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si, a la planta baixa.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers són 
àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de rodes?
 Els nens o nenes amb discapacitat física no poden pujar als 
menjadors perquè aquests estan al primer pis, però tot el grup, si vol, 
pot menjar en una de les sales que estan a la planta baixa, on també 
hi ha una habitació per a 30 persones.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els espais, en general, són accessibles però s’ha de tenir en 
compte que estem en un terreny de muntanya amb camins de terra, 
prats, camps etc. No hi ha pistes esportives. Són camps i prats amb 
porteries o xarxes de bolei, o lloc de tir amb arc, etc. accessibles. 
L’espai de la  piscina és accessible però no així l’interior de la piscina. 
De totes maneres, però es podria fer una rampa de fusta per accedir 
a la piscina. La piscina és petita (4x 8 m.) i és només per refrescar-se.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo, pica, wc  i dutxa accessibles. Per utilitzar 
aquest lavabo accessible s’ha de sortir a fora de la casa.

COLÒNIES CADÍ

         Cal Caló de Cortariu Pí
         Bellver de Cerdanya
         Cerdanya - Lleida

         636 195 113

         xavier@aulanatura.org

www.coloniescadi.org

Places: 50.
Tipus d’activitats que ofereixen: aula 
de natura, educació ambiental, oficis i 
tradicions, excursions, cuina, educació 
emocional, ecologia, aventura, esquí, 
estades a la neu, festes populars, mul-
ticulturalitat.
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EL PINAR 

         Camí del Pinar, 100
         Canyelles  
         Garraf - Barcelona

         938 973 002
         
         info@elpinar.cat
         reserves@elpinar.cat

www.elpinar.cat

Places: 180.
Tipus d’activitats que ofereixen: pre-
història i història, astronomia i plane-
tari, aventura, festes populars, cuina, 
arqueologia, excursions.

 

·  Accés:
 — Transport públic: Renfe fins a Vilanova o Vilafranca, 
agafar el bus que va de Vilanova a Vilafranca, o a l’inrevés, i baixar 
a Canyelles.
 — Transport privat: L’autocar pot parar a prop de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Els accessos a la casa són accessibles. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Pot moure’s per la primera planta de la casa.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Per una zona de la casa sí (primera planta).
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Hi ha una habitació accessible, el menjador també ho és, i 
algunes sales.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Alguns espais són accessibles, altres no.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible.
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LA MANREANA 

         Mas Sant Jordi – Afores
         Juneda 
         Garrigues - Lleida

         973 150 650

         info@lamanreana.com

www.lamanreana.com

Places: 130.
Tipus d’activitats que ofereixen: 
granja, hort, cuina i excursions.

 

·  Accés:
 — Transport públic: RENFE de Barcelona a Lleida, baixar 
a Juneda i caminar 5 km.
 — Transport privat: Hi ha un ampli aparcament just davant 
les instal·lacions. Es poden obrir les portes i l’autocar us deixa just 
davant l’edifici d’habitacions.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Hi ha un caminet vermell pavimentat per totes les instal·la-
cions per facilitar a les persones amb discapacitat el desplaçament 
a totes les zones de la casa: habitacions, zones comunes, zones 
exteriors, granja....
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Hi ha un edifici totalment accessible, que té habitacions, 
WC i zones comunes, com ara, menjador. L’únic lloc on no poden ac-
cedir les persones amb discapacitat és a l’altre edifici d’habitacions, 
que no està adaptat i no és accessible.
 — Hi ha rampes i/o plataformes elevadores per a subs-
tituir les escales? 
 A l’edifici accessible hi ha accés per escales i per rampa.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 En aquest edifici accessible sí.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers són 
àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de rodes?
 Sí.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Efectivament. Com dèiem, hi ha un caminet vermell asfaltat 
que recorre les instal·lacions exteriors.
 — Lavabos
 Accessibles només a l’edifici d’habitacions accessible.
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CAN RIBALS

         Carretera de Lles, km 1
         Lles de Cerdanya 
         Cerdanya - Lleida

         605 068 717
         
         info@canribals.com 

www.canribals.com

Places: 80.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
hort, prehistòria i història, astronomia, 
festes populars, educació emocional, es-
tades a la neu, esquí.

 

·  Accés:
 — Transport públic: A 1 km de l’alberg hi té una parada un 
autobús de l’ALSA línea Barcelona-Andorra. Es pot pujar a la casa 
per carretera comarcal o per camins.
 — Transport privat: Els autocars poden aparcar davant 
mateix de l’alberg, a tan sols 10 metres de l’entrada.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Tres entrades i sortides. Dues a la planta baixa i una a la 
primera planta, sense barreres. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Pot accedir a tot l’alberg.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Els passadissos de tot l’alberg són amples. No ho són totes 
les portes de les habitacions i els lavabos.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Hi ha diferents tipologies d’habitacions, algunes sí que són 
àmplies però d’altres no. El menjador i les sales de tallers són amplis.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Si.
 — Lavabos
 Només hi ha un lavabo accessible.
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CAN QUÉ

         Mas Can Qué
         Esponellà 
         Pla de l´Estany - Girona

         972 597 056

         info@masmiquelrural.com

www.anemdecolonies.com/es/ 
         Can-Que.html

Places: 122.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
jocs, excursions, manualitat, festes po-
pulars, cuina, castanyada.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’aparcament es troba a 200 metres 
de la casa i està asfaltat.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Entrades accessibles.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Pot accedir a la primera i segona planta, a la tercera no 
perquè només hi ha escales.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Algunes , no totes.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Algunes habitacions, el menjador i algunes sales són ac-
cessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 L’espai de la piscina és accessible, però no hi ha elevador 
a dins de la piscina. L’esplanada, on es fan molt jocs, té la superfície 
de camí de carro sense pedres.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible.
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LA CANOVA

         Mas La Canova d’en Solà 
         Olot 
         La Garrotxa - Girona

         620 246 456
         
         info@lacanova.cat 

www.la-canova.com

Places: 77; 31 d’accessibles.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
educació ambiental, vulcanisme, excur-
sions, ecosistemes.

 

·  Accés:
 — Transport públic: En bus fins a Olot i allà caminar 5km.
 — Transport privat: L’autocar para a prop de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Els accessos a la casa són amples i amb rampa. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Si.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Totes les sales són àmplies i per accedir al segon pis hi ha 
una rampa exterior. Un nen o nena que utilitza cadira de rodes por 
accedir a tots els espais.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 A l’exterior hi ha moltes zones planes, però hi ha desnivells 
per accedir a la piscina. Tot i que dins de la piscina no hi ha cadira 
hidràulica hi ha una part molt baixa que va molt bé per introduir-se a 
l’aigua si una persona té mobilitat reduïda.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible a cada planta.
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·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar para just davant.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Només hi ha dues entrades accessibles, una que va directa 
a una habitació i l’entrada al menjador.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 No pot accedir a la majoria d’espais interiors.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 No.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Dintre de la casa només és accessible una habituació i el 
menjador. Hi ha altres sales on no és possible accedir perquè hi ha 
esglaons.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Hi ha un porxo accessible, el terreny exterior és bastant pla. 
Per accedir a la piscina és tot pla però un cop allà no hi ha cadira 
hidràulica ni cap altra ajuda tècnica per introduir-se a l’aigua.
 — Lavabos
 Només n’hi ha un d’accessible, que és el de l’única habita-
ció a la que es pot accedir si s’utilitza cadira de rodes.

MAS GIRCÓS

         Carretera d’Olot a Besalú, Km 66
         Sant Ferriol  
         Garrotxa - Girona

         972 590 507

         info@albaserveis.com

www.albaserveis.com/ca/
les-nostres-cases-de-colonies/
84-cases-de-colonies/
144-mas-gircos.html

Places: 160.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
teatre, titelles, dansa, arqueologia, 
aventura, equitació, història i prehis-
tòria, excursions, vulcanisme, crèdits 
de síntesi.
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EL MIRADOR

         Edifici Mirador-Ctra. de l’estació 
         d’esquí Port del Comte, s/n 
         La Coma i la Pedra  
         Solsonès - Lleida

         608 191 255
         
         info@albergmirador.com  

www.albergmirador.com

Places: 187.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
jocs, astronomia i planetari, aventura, 
esquí, manualitats, festes populars, ex-
cursions, oficis i tradicions, i crèdits de 
síntesi.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar para davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Aquesta casa és tota en planta baixa i tots els accessos són 
a peu pla. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Totes les sales són accessibles.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Totes les sales són àmplies i accessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 És molt fàcil moure’s pels exteriors de la casa perquè hi ha 
pocs desnivells, però la piscina no té cadira hidràulica.
 — Lavabos
 Una de les habitacions té lavabo accessible, els lavabos 
comunitaris també són accessibles.
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·  Accés:
 — Transport públic: La línia de Barcelona-Andorra amb la 
Alzina Graells té una parada a 600 m de la casa.
 — Transport privat: L’autocar pot parar davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Entrades àmplies i amb rampes.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 No, no pot accedir a dues sales interiors i a algunes habita-
cions, perquè hi ha escales.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Algunes habitacions són accessibles, el menjador ho és i 
una de les sales interiors també és accessible.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 És molt fàcil moure’s pels exteriors de la casa perquè hi ha 
pocs desnivells, però la piscina no té cadira hidràulica.
 — Lavabos
 Hi ha diversos lavabos accessibles.

CAN BAJONA

         Bajona s/n
         25290 - Clariana de Cardener  
         Solsonès - Lleida

         608 191 255

         info@canbajona.com

www.bajona.com

Places: 220.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
excursions, granja, hort, cuina perfums, 
ruta per l’Obaga, tècniques d’acampa-
da i supervivència.
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L’ILLOT GRAN

         Camí dels Pujols, 9 
         Santa Fe del Penedès   
         Alt Penedès - Barcelona

         938 787 587
         
         info@lleure2000.com  

www.illotgran.cat

Places: 50.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
educació ambiental, cuina, crèdits de sín-
tesi, jocs, tallers de tardor, festes popu-
lars, ecosistemes.

 

·  Accés:
 — Transport públic: Transport públic a 2km.
 — Transport privat: L’aparcament és una gran esplanada 
que es troba a un 100m de la casa. El camí fins a la casa no és asfaltat.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Hi ha un accés principal a la casa i dos de laterals sense 
barreres però amb camí de sorra. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 No pot accedir a tots els espais, perquè hi ha escales per 
accedir a algunes habitacions i lavabos. Hi ha una habitació i un 
lavabo totalment accessibles.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Als llocs accessibles poden accedir sense cap problema.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Les sales són àmplies, així com el lavabo i l’habitació a la 
qual poden accedir els nens/es amb cadira de rodes.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els espais exteriors són accessibles tot i que els accessos 
no estan asfaltats.
 — Lavabos
 Només hi ha un lavabo accessible.
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·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar aparca davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Alguns són accessibles.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Hi ha espais -algunes habitacions i algunes sales- on no pot 
accedir perquè hi ha esglaons.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Els menjadors estan a peu pla i hi ha dues habitacions a 
peu pla per allotjar 14 places amb cadires de rodes. Hi ha una habi-
tació àmplia amb lavabo accessible.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els espais exteriors tenen desnivells però des de la casa 
diuen que programen les activitats tenint en compte com és el grup.
 — Lavabos
 Hi ha més d’un lavabo accessible.

RIERA DE CIURET

         Ctra. de Santa Fe, Km 10,5
         Fogars de Montclús   
         Vallès Oriental - Barcelona

         661 406 624

         info@rieradeciuret.com

www.rieradeciuret.com

Places: 120.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
jocs, teatre, titelles i danses, cuina, 
ecosistemes i natura, manualitats, 
aventura, oficis i tradicions, excursions 
i descobertes.
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FINCA TAMARIT

         Partida de Tamarit, s/n 
         Tarragona

         977 651 227
         
         felipefleix@englishsummer.com

www.edulonia.com

Places: 200.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
escola de mar, hort, prehistòria i història, 
ecologia, aventura, arqueologia, crèdit de 
síntesi.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar pot parar a l’entrada edifici 
principal.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 L’accés a l’edifici principal és accessible. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa?
 L’edifici principal és accessible, l’edifici blau no del tot per-
què hi ha escales.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 A l’edifici principal, sí.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Per accedir a algunes habitacions hi ha esglaons. Hi ha 
sales de taller accessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 A la piscina es pot accedir, també es pot accedir al camp de 
futbol i vòlei tot i que cal donar una mica de volta. No es pot accedir 
al camp pàdel i basquet. En els exteriors hi ha molts desnivells.
 — Lavabos
 Només hi ha lavabo accessible a l’edifici principal i a la in-
fermeria, a les habitacions no.
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·  Accés:
 — Transport públic: RENFE a Sils i caminar 4 Km fins 
a la casa. El trajecte és una via verda construïda per l’ajuntament 
per passejar, és força accessible en quasi tots els trams. Una altra 
alternativa és: autocar TEISA que deixa a 1’5 km de la casa. També 
es un camí de terra força accessible però amb una mica de pujades.
 — Transport privat: Els autocars poden aparcar dins el 
jardí de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Les entrades són prou amples per passar amb cadira.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Per accedir al primer pis hi ha escales i no hi ha ascensor 
ni rampes.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 A la planta baixa tot és accessible, que és on hi ha el men-
jador, l’habitació i lavabo accessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els espais exteriors són bastant accessibles.
 — Lavabos
 Hi ha un vàter accessible però no hi ha cap dutxa accessible.

CAN MASÓ

         Veïnat de Vallcanera, 18
         Sils 
         La Selva - Girona

         659 203 239

         granjaescolacanmaso@gmail.com 

www.granjaescolacanmaso.cat

Places: 85.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
taller de la granja, taller del bosc i taller 
de l’eriçó.
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CAN PUTXET

         Carretera de Campins, Km 2,3
         Sant Celoni
         Vallès Oriental - Barcelona

         938 670 850
         
         canputxet@canputxet.cat

www.canputxet.cat

Places: 200.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
teatre, titelles i danses, excursions, acti-
vitats lúdic esportives, aventura, cuina i 
paint ball.

 

·  Accés:
 — Transport públic: No hi ha transport públic a prop de la 
casa de colònies.
 — Transport privat: L’autocar para davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Hi ha un edifici nou i un antic, l’accés a l’edifici antic és una 
mica complicat. L’accés a l’edifici nou és totalment accessible. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 No podria accedir a les habitacions de l’edifici antic perquè 
hi ha escales.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Sí, a l’edifici nou i a una part de l’edifici antic.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 El menjadors i algunes sales de l’edifici antic són accessi-
bles. Totes les habitacions i espais de l’edifici nou són accessibles.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Hi ha desnivells però amb col·laboració d’una segona per-
sona es pot accedir amb cadira de rodes a tots els espais exteriors 
on es fan activitats.
 — Lavabos
 A l’edifici nou hi ha lavabos accessibles.
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·  Accés:
 — Transport públic: Autobús de Sagalés línia de Girona a 
Figueres. Baixar a Orriols i caminar 2km. O bé, RENFE de Barcelona 
fins a Sant Jordi d’Esvalls i caminar 4km.
 — Transport privat: La casa està a 3 km des de la sortida 
de l’AP7.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 De les tres cases, una té entrada accessible i les altres no.  
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Dins de l’edifici accessible pot accedir a tot arreu. No pot 
accedir als altres dos edificis perquè hi ha escales; un és espai de 
tallers i l’altre d’habitacions. 
 — Les portes i passadissos són amples? 
 A la casa accessible, sí.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 La casa accessible té menjador, una habitació i lavabo.    
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Per anar a la piscina hi ha pujada, per anar a les pistes es-
portives cal ajuda perquè hi ha desnivells. La Granja és accessible.
 — Lavabos
 Un lavabo accessible a l’edifici accessible. 

CAN SANS DE FELLINES

         Can Sans de Fellines, s/n
         Viladasens 
         Gironès - Girona

         670 671 167

         cansans@cansans.cat

www.cansans.cat

Places: 100.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
aula de natura, granja, educació am-
biental, oficis tradicionals, crèdit de sín-
tesi, teatre, titelles i danses.
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CAN RABASSA 

         Masia Can Rabassa. Camí de 
         Vilassar, s/n
         Vilanova del Vallès 
         Vallès Oriental - Barcelona

         615 237 310
         
         info@canrabassa.cat

www.canrabassa.cat

Places: 42.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
astronomia, ecosistemes, festes popu-
lars, cuina, excursions. 

 

·  Accés:
 — Transport públic: RENFE fins a Montmeló i després bus 
interurbà fins a Vilanova del Vallès. Llavors, 50 metres fins la casa.
 — Transport privat: Deixa a 100 metres de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Si. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Al primer pis no s’hi pot accedir perquè hi ha escales.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 A la planta baixa, sí. 
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 A la planta baixa hi ha el menjador, la sala de jocs, una 
habitació doble i un lavabo, i tot és accessible.  
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Hi ha un pati accessible, però les esplanades per fer jocs no 
són accessibles. 
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible a la planta baixa.
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·  Accés:
 — Transport públic: RENFE Barcelona-Puigcerdà. Baixar 
a Planoles i caminar 20 minuts.
 — Transport privat: L’autocar para a  50 metres de la 
casa, el trajecte té una mica de desnivells.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Hi ha dues entrades, la principal no és accessible, però la 
entrada de darrera si, perquè té una rampa.
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 No pot accedir a la primera i segona planta perquè hi ha 
escales.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 A la planta baixa, suficient.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 A la planta baixa hi ha la cuina, menjador i una habitació 
amb una llitera i un lavabo accessible.    
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 La sala polivalent és accessible, la piscina no. Els espais 
exteriors per jugar i les pistes són bastant accessibles, tot i que el 
terreny és una mica irregular.
 — Lavabos
 Hi ha un lavabo accessible a la planta baixa. 

ALBERG MARISTA

         Paratge Cornet, s/n
         Planoles  
         Ripollès - Girona

         676 548 589

         info@albergplanoles.com

www.maristes.cat/planoles

Places: 97.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
activitats d’aventura, aula de natura, 
estada a la neu, esquí, educació am-
biental, excursions.
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LA BRUGAROLA

         Avinguda dels Llimoners, 14
         Canet de Mar  
         Maresme - Barcelona

         670 341 631
         
         Canbrugarola@gmail.com

www.canbrugarola.cat

Places: 60.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
escola de mar, ecologia i aventures.

 

·  Accés:
 — Transport públic: RENFE línia Blanes-Maçanet/Massa-
nes. Baixar a Canet de Mar i caminar 1km. 
 — Transport privat: A 50 metres de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Totes les entrades són accessibles. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Pot accedir a tot arreu.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si. 
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Hi ha tres edificis, tots accessibles. Un és el menjador; l’al-
tre, per habitacions i lavabos, també és accessible. L’altre edifici és 
el de l’aquari i la sala polivalent, també accessible.   
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els exteriors són de sorra i hi ha desnivells, és fàcil accedir 
a la piscina però no té cadira hidràulica.   
 — Lavabos
 Hi ha lavabos accessibles. 
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·  Accés:
 — Transport públic: RENFE fins a Cambrils i vint minuts a 
peu fins la casa.
 — Transport privat: L’autocar pot parar davant de la casa.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 La casa està a peu pla i totes les entrades són accessibles. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Hi ha algunes habitacions una mica estretes. 
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si.
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Pot accedir a tots els espais, hi ha dues habitacions acces-
sibles perquè són més àmplies. Tenen sis places en total.     
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Els exteriors són de grava i és per això que de vegades cos-
ta moure’s amb cadira elèctrica. La piscina és accessible, tot i que no 
té cadira hidràulica, però té uns esglaons que van molt bé per baixar.
 — Lavabos
 Sí hi ha lavabos accessibles. 

LA MARINADA

         Camí de Cavet, s/n
         Partida dels Esquirols - Cambrils
         Baix Camp - Tarragona

         977 794 680

         central@lamarinada.com

www.lamarinada.com

Places: 70.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
escola de mar, oficis i tradicions, crè-
dit de síntesi, multiculturalitat, ecologia, 
excursions, ecosistemes i natura.
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RIDOLAINA

         Cal Piltre s/n. 
         Santa Eugènia de Nerellà
         Bellver de Cerdanya   
         Cerdanya - Lleida

         609 333 853
         
         coridolaina@gmail.com

www.ridolaina.com

Places: 80.
Tipus d’activitats que ofereixen:  
ecosistemes i natura, equitació, festes 
populars, estades a la neu, esquí, aven-
tura, aula de natura, crèdit de síntesi.

 

·  Accés:
 — Transport públic: El transport públic més proper, la pa-
rada d’autobús de línia de Barcelona-Andorra, és a Bellver de Cer-
danya a uns 4 km. El trajecte és tot asfaltat i de bona accessibilitat 
per a turismes i autocars. 
 — Transport privat: L’aparcament és just al davant de la 
casa, tant per a turismes com autocars.

·  La casa:

 — Accessos a l’espai:
 Totes les entrades són accessibles. 
 — El nen o nena amb discapacitat física pot accedir a 
tots els espais dins de la casa? 
 Si, a tots.
 — Les portes i passadissos són amples? 
 Si. 
 — Les habitacions, el menjador i les sales de tallers 
són àmplies? Està tot a l’abast de nens/es que utilitzin cadira de 
rodes?
 Si.   
 — Són accessibles els espais exteriors com ara la pis-
cina, el pati, horts, corral, pistes esportives?
 Si.   
 — Lavabos
 Hi ha serveis a peu pla i també una habitació amb un bany 
complet accessible.  
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