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1. INTRODUCCIÓ

El dret a la cultura és un dret inalienable i inherent a la persona humana. La igualtat d’oportunitats, pel
que fa a l’accés a la cultura, a les obres d’art, al patrimoni i a les pràctiques artístiques és un dels valors
de la identitat.

Resolució de l’ONU 48/96

L’accés a la cultura és un dret inalienable que tots els ciutadans tenim i està emparat per les
legislacions estatals i autonòmiques, però malauradament les persones amb diversitat
funcional rarament el poden exercir (mig milió de catalans segons la Llei 13/2014
d’Accessibilitat del 30 d’octubre), fet que es pot considerar com una vulneració del dret a la
igualtat d’oportunitats. Cal una revisió general en aquesta assignatura pendent en l’àmbit de
la gestió del patrimoni, ja que els exemples de bones pràctiques destacables a casa nostra
són escassos i la tònica general consisteix en col·locar alguna rampa o afegitó a contracor
per complir les lleis que ho regulen. Però la veritable accessibilitat és posar-se al lloc de
l’altre, és dissenyar-ho tot pensant en la diversitat humana i no crear barreres físiques i
socials inexistents, ja que els elements del nostre entorn poden actuar com a facilitadors
inclusius o com a murs insalvables per algunes persones. La cultura és de tots i garantir-ne
l’accessibilitat més enllà de les diferents capacitats ha de constituir una de les seves
prioritats, per ser un dels recursos més adequats per l’educació informal i per ser un dels
elements que configura la nostra identitat, com molt encertadament diu Huerta (2012):
Patrimonio es en realidad todo aquello con lo que nos sentimos identificados.
Patrimonio es nuestra lengua materna, nuestra infancia, nuestros recuerdos,
nuestros saberes, las situaciones que hemos vivido juntos, el territorio que hemos
considerado cercano y propio [...] lo que amamos, lo que nos acompaña. El
patrimonio es también un importante capital con el que contamos y que
normalmente compartimos con una colectividad a la que pertenecemos.
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Aquesta problemàtica és només la punta d’un gran iceberg difícil de lidiar per aquells amb
necessitats específiques, fet a base de capes de desigualtat social en l’accés a l’educació, al
treball, a un urbanisme practicable o a una vida independent, i tot plegat desemboca a
l’exclusió social i a l’estigmatització sense fonaments. No obstant, les institucions culturals
poden contribuir a la sensibilització social creant espais integradors de tots i per tots
esdevenint una eina d’inclusió social de referència (Sabaté i Riera, 2012). Aquesta és la fita
que es planteja aquesta recerca, la d’escrutar si els equipaments culturals de Catalunya,
concretament els museus d’art, estan preparats per atendre tot tipus de públics i quines són
les seves estratègies a seguir.

1.1 JUSTIFICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
Des de que tinc ús de raó he tractat i conviscut amb persones amb diversitat funcional
degut a la meva extensa i variada família, concretament conec de primera mà les necessitats
físiques específiques i el trastorn mental. Aquesta situació fa que estigui familiaritzada amb
originals maneres de veure el món i en trepidants acrobàcies en cadira de rodes, tot i que
també amb l’estigma social de ser diferent i la reiterada dificultat d’accedir als llocs. Quan ja
era un xic més gran vaig decidir que projectaria el meu futur professional a ajudar aquelles
persones que com els meus familiars tenien dificultats a l’hora de dur una vida plena i
autònoma, així que em cridava molt l’atenció l’àmbit de la intervenció social. No obstant, la
topada amb l’assignatura d’història de l’art durant el meu pas pel batxillerat va capgirar el
rumb dels meus interessos acadèmics. Haurien de passar uns quants anys quan un bon dia
en plena classe de museologia es van tractar breument els públics amb diversitat funcional i
les dificultats que tenien a l’hora de gaudir del patrimoni. En aquell moment dos punts que
creia distants es van unir i vaig veure clar a què volia dedicar el treball final de grau. A més a
més de veure`s assedegada aquella espina de l’adolescència, el tema de la museologia
accessible no era un tema massa tractat i un estudi entorn a aquesta modalitat d’entendre el
museu i els seus visitants podria generar uns resultats prou productius.
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1.2 OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquest projecte és el d’avaluar l’accessibilitat de deu museus de
Catalunya per part del públic amb diversitat funcional per poder extreure conclusions sobre
la sensibilització de les polítiques museístiques del nostre territori. La identificació de les
barreres físiques i socials que impedeixen la participació d’aquest col·lectiu pot ajudar a
desenvolupar una metodologia de treball inclusiva que permeti la seva incorporació. No
obstant, les conclusions aquí derivades són molt generals ja que per obtenir-ne unes de més
acurades caldria ampliar la mostra de museus avaluats i dur-ne una revisió constant.
D’aquest objectiu se’n deriven dos de secundaris:


Convidar a la reflexió sobre les necessitats dels visitants amb diversitat funcional i la
qualitat dels serveis que el món museístic brinda a la societat.



Proporcionar una guia per la creació de possibles futures línies d’investigació sobre
un tema no massa estudiat i encara amb poc recolzament bibliogràfic.

1.4 METODOLOGIA
La metodologia que s’ha seguit per elaborar aquest projecte ha tingut una part teòrica i una
part de treball de camp. Per abordar els objectius establerts primerament es va realitzar una
recerca bibliogràfica sobre el marc teòric del treball per tal de filar el discurs i posteriorment,
sobre unes bases sòlides, es va procedir al disseny de l’enquesta i la fitxa d’avaluació dels
equipaments culturals (annexos 6.1 i 6.2). Com que no hi ha cap model d’avaluació oficial
s’ha agafat com a referència el que va redactar la Universitat de Deusto de Bilbao en el
Protocolo de evaluación de las condiciones de inclusión en equipamientos de ocio (Gorbeña,
Madariaga i Rodríguez, 2002) amb modificacions pròpies.
Un cop delimitades aquestes pautes es van escollir els deu museus de Catalunya que
formarien part de la mostra (veure punt 1.3.1.). Després, es va procedir a contactar amb la
persona responsable en matèria d’accessibilitat, en general els directors i els coordinadors
del servei educatiu, per acordar un dia i així realitzar l’enquesta cara a cara per fer-la més
enriquidora. No obstant, amb tres dels enquestats el contacte ha sigut per via telèfon i
correu electrònic (MACBA, MNAC i Teatre-Museu Dalí). Val a dir que aquest punt ha
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requerit temps i paciència ja que la confirmació de la petició d’entrevistes no ha estat un
procés fàcil ni àgil. Un cop al museu, primer es va fer una observació seguint els criteris de la
fitxa d’avaluació. Una vegada realitzat aquest procés s’ha redactat el cos del treball que
consisteix en una diagnosi específica de cada museu de la mostra gràcies al buidatge de les
enquestes i les avaluacions anteriors. Després, s’ha avaluat de manera general la situació
actual i s’han proposat recomanacions de bones pràctiques museològiques i es va elaborar
una petita guia visual del Museu de la Garrotxa d’Olot pensada pels acompanyants dels
visitants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) (veure annexos 6.4).
A més a més de la bibliografia consultada i la informació adquirida a través de les
avaluacions i entrevistes, he enriquit el meu coneixement a partir de dos cursos sobre el
tema, Treballant amb persones amb disCapacitat i Turismo cultural accesible. El primer,
impartit per la UdG, i el segon per l’Oficina Técnica de Patrimonio y Formación Almagre.
També vaig participar durant el mes de juliol del 2015 com a voluntària en un casal d’estiu
per nens i joves amb necessitats cognitives específiques, experiència que va motivar
l’elaboració de dita guia visual, inspirada amb els quaderns de comunicació dels usuaris amb
TEA i amb la proposta del Museo del Prado.

1.4.1 MOSTRA
Com que les tipologies dels nostres museus són molt variades només es van tenir en
compte els d’art. Més enllà d’aquest acotament, els criteris que van regir la tria són varis: la
representació de més d’una província, la densitat de població de la zona geogràfica, la
titularitat de l’equipament i la relativa proximitat a la meva localitat a la hora de fer els
desplaçaments. Les institucions estudiades són:


Província de Barcelona: MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya), MACBA
(Museu d’Art Contemporani de Barcelona), Fundació Antoni Tàpies,
Fundació Joan Miró, Museu d’Art de Sabadell i Museu del Cau Ferrat de
Sitges.



Província de Girona: Museu d’Art de Girona, Museu de la Garrotxa d’Olot i
Teatre-Museu Dalí de Figueres.



Província de Lleida: Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.



Província de Tarragona: Museu d’Art Modern de Tarragona
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2. MARC TEÒRIC

2.1 CONCEPTES BÀSICS SOBRE DIVERSITAT FUNCIONAL

Les paraules que emprem per expressar realitats estan carregades d’idees que disten molt
de ser neutres, així que és molt important prendre’n consciència. Al llarg del temps, la
terminologia que ha expressat el fet de la diversitat funcional ha set molt rica en la seva
varietat però alhora igual de pejorativa, fins i tot insultant. A dia d’avui hem deixat enrere
expressions com paralític, invàlid o deficient per donar pas a la de persona amb discapacitat
(que no discapacitat a seques), expressió que engloba les limitacions físiques, sensorials i
cognitives. És un terme plenament justificat ja que l’avala la Convenció sobre els drets de les
persones amb discapacitat de l’ONU, la Classificació Internacional del Funcionament, de la
Discapacitat y de la Salut (CIF) i la legislació estatal i catalana. Tot i aquest ús estandarditzat
és un terme a superar i no convenç gens ni mica a gran part del col·lectiu que representa
pel fet de ser discriminatori per subratllar la part negativa d’una realitat. S’han proposat
altres alternatives com persona amb diversitat funcional o persona amb necessitats
específiques, terminologia que s’emprarà al llarg d’aquesta recerca (veure fig. 1). Val a dir
que dins d’aquesta definició s’hi encabeixen moltes realitats amb necessitats diferents i que
no es poden aplicar els mateixos criteris indistintament de la persona (veure fig. 2).
Sigui com sigui, un dels denominadors comuns que els uneix com a col·lectiu són les
limitacions que en més o menys mesura els impedeix exercir el seus drets com a ciutadans a
causa de la multitud de barreres amb les es topen. Però com a minoria desfavorida fa anys
que fan sentir el seu clam en pro d’autonomia, dignitat, igualtat i qualitat de vida, una lluita
que cerca el principi de normalització de la diversitat funcional. Aquesta actitud es pot
englobar dintre de la filosofia de la Vida Independent, que té com a màxima que la
diversitat és un valor que ens diferencia a la vegada que ens enriqueix. (Vilà, 2005).
La lluita per un model de vida independent sorgeix molt tímidament entre els anys vint i
trenta als EUA, època on imperava en gran part dels països occidentals el model eugenèsic.
Es considerava que les persones amb diversitat funcional no eren necessàries ni mereixen el
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mateix tracte, així que moltes d’elles eren esterilitzades i vivien confinades en hospicis sota
l’empara paternalista i alienant de l’estat. Alguns casos aïllats no patiren la mateixa dissort i
es desenvoluparen en ambients favorables, com és el cas de Helen Keller (Alabama, 1880 –
Connecticut, 1968), la primera persona sordcega en accedir als estudis superiors gràcies a
l’estima i vocació de la seva cuidadora, l’educadora Anne Sullivan (Agawam, 1866 – Queens,
1936). Keller es va convertir en una important activista social que es va atrevir a treure les
urpes amb les seves obres literàries en un ambient bastant hostil per la seva doble condició
non grata, la de dona amb diversitat funcional. Aquesta figura va col·laborar en impulsar un
canvi de mentalitat social i paulatinament es va anar instaurant el que es coneix com a
model mèdic, que guanya notorietat als anys seixanta. Es caracteritza per la voluntat
rehabilitadora mitjançant la praxi mèdica i posa l’accent en les deficiències del subjecte i no
en l’entorn, fet que el fa molt vulnerable i dependent dels recursos sanitaris. Però aquest
model es va topar amb uns dissidents, altra vegada estatunidencs, que no acceptaren la
diagnosi ja que creien que l’arrel de les seves limitacions raïa en una societat excloent i que
de cap manera estaven malalts. Gran part dels seus portaveus eren soldats de la guerra del
Vietnam que van perdre la capacitat motriu durant el conflicte i que un cop tornats a casa es
van indignar amb l’abandó assistencial del govern. Aquesta visió es va generalitzar i dugué a
l’eclosió del model social als anys vuitanta, que advoca per la igualtat d’oportunitats, la
supressió dels obstacles excloents de la societat i dóna la paraula per primera vegada a les
persones amb diversitat funcional. Actualment s’està construint el model de la diversitat, fruit
del Moviment de Vida Independent que proclama que la diversitat funcional no s’ha de
veure com un mal o una limitació, sinó com una altra manera de desenvolupar-se i un
factor molt valuós d’enriquiment social. L’activista pro DD.HH de les persones amb
necessitats específiques Maika Imedio (2014) expressa molt bé l’esperit d’aquesta nova
etapa:
Las PDDFs (Personas Discriminadas por su/nuestra Diversidad Funcional) ya no
somos seres defectuosos a los que los médicos han de rehabilitar para que luego
puedan reinsertarse en la sociedad. Las PDDFs somos la prueba palpable de la
diversidad humana. Las PDDFs sólo funcionamos de forma diferente a como
funciona la mayoría en distintos ámbitos (físico, sensorial, intelectual o psíquico),
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pero no tenemos ningún defecto; es la sociedad la que lo tiene, por no estar hecha
para todos; y es la sociedad la que debe incluirnos, no nosotros integrarnos.

Persona amb diversitat funcional: Són aquelles amb característiques biofísiques
permanents, diferenciades respecte la major part de la població, que al interactuar amb la
societat es veuen obligades a realitzar les funciones d’una manera diferent a la de la resta
de la població. En aquest context no hi ha capacitats ni discapacitats. El terme va ser
proposat pel Foro de Vida Independiente el 2005. (Palacios, 2008).
Persona amb necessitat específica: Són aquelles que de manera temporal o permanent,
o per motiu de les seves singulars característiques físiques, auditives, visuals o cognitives,
requereixen mesures d’accessibilitat universal. (Palacios, 2008).
Persona amb discapacitat: La discapacitat és la condició d’aquella persona que té una
funció física o mental, limitada respecte la mitjana de la població. (MedlinePlus, 2015).
Fig 1.Taula amb definicions. Elaboració pròpia.

Persones amb necessitats físiques específiques: Les principals característiques
d’aquest grup són la restricció en el moviment, problemes de coordinació i trastorn
muscular, entre d’altres. El seu problema principalment és el de realitzar desplaçaments
horitzontals i verticals, dificultat en la manipulació d’objectes i la disminució de la força i la
resistència física. Solen emprar ajudes tècniques com ortesis i pròtesis o productes per la
mobilitat com cadires de rodes, caminadors o crosses. (Alcalà, 2015).
Persones amb necessitats auditives específiques: Integren aquest grup les persones
que tenen alterada la funció auditiva, com els que tenen hipoacúsia (disminució de la
sensibilitat auditiva), les persones sordes i les persones sordcegues. La gran dificultat que
experimenten totes elles és la comunicació oral, que com alternativa al llenguatge oral
molts empren la llengua de signes i la dactilologia, sistemes lingüístics creat per la mateixa
comunitat sorda. És la tipologia que passa més desapercebuda ja que no s’identifica cap
especificitat física o conductual a primera vista. (Alcalà, 2015).
Persones amb necessitats visuals específiques: Formen part d’aquest col·lectiu les
persones amb la funció visual afectada, ja sigui per una pèrdua parcial o total, substituint
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així la percepció visual per l’auditiva i la tàctil. Dintre de tots les tipologies és que sol emprar
més ajudes tècniques, sobretot les relacionades amb les TIC, que els ha permès enderrocar
una de les seves principals barreres, la de l’accés a la comunicació. En general es solen
emprar softwares de lectura i ampliació de pantalla i el sistema de lectoescriptura Bralle i
per efectuar els desplaçaments es solen ajudar del Bastó Blanc i els gossos pigall, els quals
per llei poden accedir a tots els espais de pública concurrència. (Alcalà, 2015).
Persones amb necessitats cognitives específiques: Dintre d’aquest grup hi ha aquelles
persones que per algun impediment en el processament de la informació tenen problemes
d’atenció, percepció, memòria, orientació, establiment de relacions, comunicació, etc.
Aquest grup és dels més heterogenis i es sol subdividir en: persones amb problemes
intel·lectuals, persones amb problemes de memòria i atenció i persones amb trastorn
mental. (Alcalà, 2015)
Fig. 2. Taula amb les diferents tipologies de la diversitat funcional. Elaboració pròpia.

2.2 LEGISLACIÓ I NORMATIVES SOBRE ACCESSIBILITAT EN RELACIÓ AMB
ELS EQUIPAMENTS MUSEÍSTICS
Abans d’abordar de manera pràctica l’anàlisi de l’accessibilitat dels museus de la mostra i de
definir com hauria de ser un espai museístic inclusiu, cal prendre consciència dels drets que
tenen les persones amb diversitat funcional i els deures legals de les institucions culturals. No
obstant, hi ha un gran nombre de decrets en el marc normatiu internacional, europeu,
estatal, autonòmic i local que ho apel·len, així que es farà un resum de les clàusules més
significatives i que més s’escaiguin per aquesta recerca. També existeixen un nombre
considerable de lleis d’accessibilitat privades, com les UNE (estatals), CEN (europees) i ISO
(internacionals), però aquestes no s’han tingut en compte ja que no són d’obligat
compliment.
Viure de forma independent forma part dels objectius que persegueix el Moviment
Internacional pels Drets de les Persones amb Altres Capacitats. En els últims anys aquest
col·lectiu discriminat comença a fer-se veure gràcies en gran part a la llarga lluita associativa
en pro de l’equiparació de drets i oportunitats, fet que es tradueix en el tractat de major
interès a dia d’avui, la Convenció dels drets

de les persones amb

discapacitats de
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l’Organització de Nacions Unides (ONU) del 2006. Aquest tractat manifesta el dret a
l’autonomia i a la participació en la vida social, creativa i recreativa de les comunitats i fou
ratificat per l’Estat espanyol el següent any. Des de llavors, es troba vinculat jurídicament i
està obligat a vetllar pel compliment de les disposicions que en ell s’hi recullen, com l’article
30 sobre participació en la vida cultural i les activitats recreatives:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán
todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades
culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios
culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la
medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia
cultural nacional.

En relació a les referències sobre accessibilitat patrimonial en el marc legal a l’Estat espanyol,
aquestes són bastant transversals ja que s’estableixen en base a diverses àrees com la de
turisme, cultura-patrimoni, edificació-urbanisme-transport i serveis socials. Actualment la
regulació vigent està recollida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de si inclusión social (RD 1/2013). En ella s’inclou específicament el
patrimoni cultural com un àmbit en el que es necessari aplicar la igualtat d’oportunitats i,
cosa molt important, no eximeix el fet de que l’edifici hagi de ser accessible per el grau de
protecció d’aquest (Ginnerup, 2010). Aquesta llei adequa la legislació espanyola als
continguts de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i
deroga les anteriors que estaven obsoletes:
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Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Amb
aquesta llei per primera vegada es parla de la supressió de barreres
arquitectòniques i es fa referència expressa al dret de les persones amb discapacitat
a la participació en les activitats culturals com qualsevol altre ciutadà en l’article 52.



Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (LIONDAU).



Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordes, con discapacidad auditiva y sordociegas.



Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Des de sempre s’ha considerat la legislació catalana una de les meves avançades en matèria
d’accessibilitat de l’Estat. La majoria de normatives que regulen aspectes relacionats amb
aquest tema són d’àmbit autonòmic, però també hi ha lleis estatals (Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat, 2015). A Catalunya està vigent la Llei 13/2014, del 30
d’octubre, d’Accessibilitat, que estableix les condicions mínimes d’accessibilitat dels espais
públics, serveis, transports i comunicacions. Pel que respecte a la cultura, estableix que en
un termini de dos anys, el govern està obligat a acordar un pla d’accessibilitat que adeqüi
l’edificació dels equipaments i la correcta difusió dels serveis culturals. A més a més, aquesta
llei incorpora un règim sancionador per a tots els organismes que la incompleixin. (Fundació
Autònoma Solidaria, 2014). També hi ha la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya
(TAAC), constituïda el 30 de novembre del 2011 i formada per un grup de tècnics qualificats,
que tenen per objectiu harmonitzar criteris d’aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat
als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic. (Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, 2015). En l’àmbit estricte dels museus es
va presentar el Nou Pla de Museus de Catalunya 2015-2025, on més enllà de voler
augmentar de voler afavorir el mecenatge privat es vol garantir l’accessibilitat universal
adaptant la museografia, fet del que es parla de manera generalitzada i es relega a un
segon pla.
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No obstant, tot i que termes com la supressió de barreres o accessibilitat universal han
passat a ser d’ús comú en informes, reglaments i legislacions, encara genera resistència la
seva aplicació ja sigui per desconeixement dels equipaments, per prejudicis, pel cost de la
seva aplicació i/o per la manca de sancions econòmiques. Una destacada activista pels drets
de les persones amb diversitat funcional, María José Vázquez (com es cita en Allue, 2003),
fastiguejada per la falta d’un vertader compromís dels poders públics va dir una frase molt
afortunada respecte aquesta problemàtica: Las leyes nos dan derechos, pero lo que hace
falta es poderlos ejercer. Un altre aspecte que es denuncia és que no existeix cap criteri
normalitzat a excepció del de l’accessibilitat arquitectònica, totalment regulat per la
legislació relativa.

2.3 LA INCLUSIÓ SOCIAL A TRAVÉS DEL TURISME, L’OCI I LA CULTURA
El mercat del turisme cultural és un sector en creixement cada vegada més important a
Catalunya, una de els comunitats europees que acull més turistes a l’any. Però és
concretament a la capital, Barcelona, on es congreguen més viatgers atrets en gran part pel
seu llegat artístic. En aquest escenari les institucions museístiques catalanes esdevenen un
element essencial d’aquesta pràctica, essent de les més visitades quatre de la mostra
d’aquesta recerca: El Teatre-Museu Dalí, la Fundació Joan Miró, El MNAC i el MACBA.
(Ribas, 2015).
Els usuaris interessats en aquesta modalitat turística centren la seva atenció en els recursos
patrimonials, històrics i artístics d’un territori (Vidal, 1999). L’oci és un recurs molt significatiu
pel desenvolupament a nivell personal i per la millora de la qualitat de vida, ens permet
descansar, conèixer realitats diferents, entre d’altres experiències igual d’enriquidores. La
seva democratització en els darrers anys arrel del turisme de masses ha ampliat l’espectre
d’usuaris i com a conseqüència la diversitat de tipologies humanes que dediquen el seu
temps lliure a viatjar, com les persones amb diversitat funcional. Segons Martín i Muñoz
(2007), paulatinament va in crescendo el fenomen del turisme cultural accessible que advoca
per un oci inclusiu lliure de barreres, tot i la dificultat de garantir l’accés a tots els camps,
com és el de la informació, el transport, el desplaçament urbà, l’allotjament, la restauració o
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les activitats lúdiques. Però perquè el turisme per tothom sigui una realitat és necessari que
cadascun d’aquets components siguin practicables.
Conscient d’aquesta realitat i de la necessitat de crear l’entorn i els mitjans adequats per
transmetre el valor i el significat del bé patrimonial a tots els visitants, l’Agència Catalana de
Turisme (ACT) lidera un projecte des del 2010 anomenat Accessi Tourisme, juntament amb el
Consell General dels Pirineus Orientals i la Fundació Elsa Integració amb l’objectiu de
convertir Catalunya en una destinació practicable. La mateixa ACT també disposa d’un
cercador anomenat Turisme Accessible que ofereix informació de les característiques de
diferents destinacions de Catalunya, on es pot consultar l’accessibilitat d’allotjaments,
restaurants, platges i equipaments culturals, tot i que la descripció dels elements és molt
escarida.
Finalment, a nivell d’empresa destaca Barcelona Special Traveler, la primera agència de
viatges especialitzada en turisme accessible que des de que va obrir les seves portes al 2014
ofereix assessorament en l’elecció de l’allotjament, facilita serveis assistencials (sanitaris,
ortopèdics, transport, etc.) i dissenya experiències personalitzades segons les preferències i
necessitats del client.

2.4 EL MUSEU ACCESSIBLE I INCLUSIU
Manuel Borja-Villel en el seu escrit El museu interpelado advoca per un nou tipus de museu,
un que tingui en compte els modes de socialització que genera. Proposa un tipus de
museologia que generi espais democràtics i no d’exclusió, que es passi “d’una arqueologia
moderna del saber a una praxis postmoderna”. Segons l’autor, les institucions museístiques
d’avui dia haurien de comprendre quin és el seu lloc en la societat actual i tenir en compte
la particularitat i diversitat dels seus públics. Restar anquilosats sense tenir en compte que el
museu té un discurs propi (la manera com els objectes s’exposen, les cartel·les, la circulació,
l’estructura edilícia, etc.) impedeix que respongui a les condicions socials del moment. Tot i
que l’anomenada Nova Museologia sorgida els setanta trenqués amb l’hermetisme envers
els públics, la interpel·lació real amb l’Altre segueix absent. El museu té la obligació
d’apuntar a certs camins i no a altres, ha de crear formes de mediació amb els diversos
col·lectius. La implicació de l’espectador és essencial però aquesta es sol valorar més
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quantitativament que qualitativament, així que la tònica general és la de batre records de
visitants i no millorar l’experiència personal tenint en compte tots els públics. L’experiència
artística crea espais de sociabilitat nous en l’entorn on es desenvolupa, aquesta és
enriquidora i hauria de ser accessible per totes les persones. Apostar per una museologia
accessible i inclusiva és necessari, una que plantegi el museu com un punt de trobada que
no generi discapacitat on tothom pugui rebre i aportar, una que tingui per lema que la
diversitat enriqueix la societat.

2.4.1 L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS MUSEUS: DEL GABINET DE
CURIOSITATS AL MUSEU COMUNITARI
El paper del museu ha canviat molt al llarg d’aquets últims vint anys i ha anat tendint a
desplaçar el focus d’atenció de l’objecte al públic. De mica en mica ha aprés que de res
serveix la seva presència sinó és per qui el visita. La seva comesa és la proporcionar una
educació formal i culturitzar la societat fent de mediador entre el patrimoni i el saber que
custodia i interpreta.
El concepte de museu tal i com el coneixem a dia d’avui es comença a configurar de
manera difosa al llarg del segle XVI amb les cambres de meravelles o gabinets de curiositats
renaixentistes. Eren col·leccions privades formades per objectes molt heterogenis entre ells,
com peces d’art o rareses naturals d’arreu del món que els prohoms de les elits més ben
posicionades atresoraven en els seus despatxos. El que alimentava aquesta acumulació era
la curiositat i la ostentació, tendència que comença a canviar al segle XVIII amb la creació
dels Estats Nacions i la institucionalització de la cultura. Es creen els primers museus sota
l’esperit de la Il·lustració amb l’objectiu de posar en valor la identitat nacional mitjançant el
patrimoni. Ja per aquells anys es comença a considerar la importància d’aquets reductes del
saber a l’hora d’educar a la societat. No obstant, eren grans magatzems d’objectes que
poca cosa feien més enllà de l’exhibició i protecció.
No és fins la dècada dels anys 70 del segle XX que es comença a qüestionar aquest paper
tan passiu, hermètic i anquilosat dels museus i es replanteja el rol que exerceix en la societat,
la qual li és aliena. El concepte de Nova Museologia neix en aquest context de
reinterpretació profund on es posa l’accent a les persones i es converteix en un ens sensible
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a la seva societat que de mica en mica reforça el seu paper educatiu i didàctic, un espai
comunitari receptiu a les necessitats dels públics que el visiten (Watson, 2007). La tònica
actual, tot i que lenta en el nostre territori, és la de fer de la cultura i els espais on es
desenvolupa una garantia d’inclusió que concep tota la comunitat en igualtat de condicions.

2.4.2 EL MÈTODE DEL DISSENY UNIVERSAL (UNIVERSAL DESIGN)

Ron Mace (1941 – 1998) fou el fundador i director del The Center for Universal Design (CUD) i
un devot defensor dels drets de les persones amb diversitat funcional. Va ser un reconegut
arquitecte, dissenyador i catedràtic, que desafià amb la seva filosofia de treball les
convencions establertes en el seu àmbit laboral. Va encunyar el terme universal design
(disseny universal), rere el qual rauen unes ambiciones personals molt filantròpiques. Mace
creia que una part de la societat no podia desenvolupar-se plenament en el seu entorn per
culpa d’unes tipologies edilícies, urbanístiques i objectuals excloents i inaccessibles. Ell creia
necessari un disseny universal que fos adequat pel major nombre de grups objectiu de tot
l’espectre social. Mace abanderà el col·lectiu de les persones amb diversitat funcional al llarg
de la seva carrera professional i fou un dels seus portaveus, ja que com ells, ell ho patia en
les seves pròpies carns. Quan era petit va patir una poliomielitis que el va postrar de per
vida en una cadira de rodes.
L’objectiu del disseny universal és el de simplificar la vida del major nombre de persones
possible i és la principal resposta a l’exclusió social de les persones amb necessitats
específiques. Per efectuar-ho, es proposen una sèrie de principis: Ús equiparable per les
persones amb diverses capacitats, la seva flexibilitat i capacitat d’adequació a un ampli rang
d’habilitats individuals, ús simple i intuïtiu, informació fàcil de percebre, escàs esforç físic i
dimensions apropiades per l’abast, manipulació i ús per part de tots els usuaris,
independentment de la seva estatura, posició i mobilitat (Hernández, 2011). El disseny
inclusiu ha de generar un espai per totes les persones amb el menor nombre de solucions
discriminatòries positives, ja que al contrari del que pot semblar, les necessitats específiques
no es satisfan amb mesures específiques. Per aplicar-lo cal que les necessitats, desitjos i
expectatives de tots els usuaris es tinguin en compte en el procés de disseny i avaluació,
cosa que reclama el consell d’experts i de persones amb diversitat funcional. Però per fer
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dels nostres espais practicables per tothom s’ha de tenir en compte, tal i com assenyala
Alcalà (2014), que l’accessibilitat es configura com una cadena, atès que la ruptura d’un
eslavó trenca tota l’estructura.
Aplicar la normativa i les recomanacions del Disseny Universal en la fase inicial del projecte
suposa una inversió molt beneficiosa i sense sobrecost. Més enllà de la seva incidència en
incrementar l’autonomia de les persones amb diversitat funcional, estalvia futures reformes
que, de ben segur, acabaran sent obligatòries per llei. El fet que elimini qualsevol handicap
el fa confortable per tothom i el fa indispensable en una societat com la nostra que envelleix
sense demora. Des del punt de vista del marketing també resulta positiu, ja que la seva
aplicació en qualsevol equipament d’ús públic pot incidir favorablement en el prestigi i la
imatge de qualitat, esdevenint en un avantatge estratègic en el mercat cultural. A més,
garanteix un increment en el nombre d’usuaris ja que no només involucre les persones amb
diversitat funcional, també les persones del seu entorn o tots aquells que de manera
temporal pateixin alguna necessitat especial.

2.4.3 MUSEOLOGIA ACCESSIBLE

La inclusió dels visitants amb necessitats específiques s’hauria d’incloure en tots els aspectes
del pla estratègic del museu mitjançant els criteris del disseny universal, ja que hauria de ser
un element central a tenir en compte i radicar la idea de que barrera és sinònim
d’adequació únicament arquitectònica pels usuaris amb mobilitat reduïda. En primer lloc,
s’hauria de començar fent una diagnosi de l’accessibilitat de l’edifici, dels serveis i de les
activitats de l’equipament amb l’ajuda de tècnics professionals i associacions de persones
amb diversitat funcional per tal detectar els punts flacs i així ratificar-los. El cas dels museus
de nova planta és diferent, primerament s’ha tenir en compte des de les primeres fases del
projecte la diversitat humana i enterrar una vegada per totes la idea de que accessibilitat és
incompatible amb l’estètica.
El fet de crear vincles permanents amb sectors socials específics pot beneficiar gratament al
correcte funcionament del museu ja que pot aportar informació sobre les característiques i
necessitats d’un segment determinat de possibles usuaris potencials, que a la llarga poden
esdevenir visitants fidels. Però si durant la primera visita algú no es sent còmode ja sigui pel
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tracte que ha rebut, la manca de confort o la inexistència d’elements museogràfics
practicables difícilment tornarà. També és importantíssim tenir en compte els aspectes previs
a la visita i facilitar en la pàgina web tota la informació relativa a l’accessibilitat del museu.
Per la majoria de persones amb diversitat funcional la planificació de les activitats que duran
a terme fora de l’àmbit domèstic és molt important ja que augmenta el seu nivell de
independència si l’espai no és l’adequat, a més de que els imprevistos poden suposar un
risc.
Un altre aspecte crucial a tenir en compte és la formació específica de tota la plantilla del
museu, des del personal de seguretat fins al conservador. No n’hi ha prou en assessorar en
matèria d’accessibilitat i inclusió a l’equip del servei educatiu o al personal d’atenció directe
al públic del taulell. La integral inclusió del visitant amb altres capacitats al museu és un
treball comú i només es farà possible si les seves necessitats específiques són conegudes per
tots els departaments que conformen l’equipament.
A dia d’avui hi ha una gran oferta de productes i tecnologies que ajuden a incrementar el
nivell d’independència dels visitants. Els mòduls d’interacció amb informació accessible a
diferents nivells de lectura poden ser un bon recurs per tothom, ja que a banda de facilitar
informació multisensorial, imprescindible per aquells amb necessitats visuals específiques, és
un al·licient enriquidor perquè provoca un canvi de rol del visitant, sigui quina sigui la seva
capacitat. Aquesta manera de comunicar genera un aprenentatge lúdic molt motivador i pot
ser una bona eina per entendre conceptes més difícils d’assimilar (Sala Fernández, 2010). És
important que es situïn inclosos en l’itinerari i que els continguts que relati tinguin relació
amb el discurs de l’espai on es troba. Pel que fa a les TIC, han produït un canvi radical en la
vida en general, del qual l’àmbit de la museografia no n’ha quedat exclòs on és corrent
trobar des de pantalles interactives a solucions per a dispositius mòbils. Però no s’ha de
rellevar el paper de la mediació humana que fan els educadors i els guies animadors, és
més, s’ha de potenciar.
També s’ha tenir en compte la política de tarifes del museu, que hauria de ser flexible a les
necessitats dels públics en risc d’exclusió social als qui se’ls vetaria l’accés al museu sense
una reducció en l’entrada. Els museus han de complir la seva funció social i ser conscients de
la realitat econòmica que tristament es veuen sotmeses algunes persones amb diversitat
funcional, un dels col·lectius més vulnerables a viure per sota del llindar de pobresa. Alguns
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factors que afavoreixen aquesta situació són fruit de la precarietat d’ofertes laborals i les
despeses addicionals vinculades a la discapacitat en serveis sanitaris, ajudes tècniques,
adaptació de l’entorn domèstic, etc. A més a més, algun dels membres de la família de
persones amb necessitats específiques amb un alt grau de dependència sol dedicar-se a la
seva cura i assistència, sacrificant el lloc de feina i la conseqüent pèrdua d’ingressos. No cal
dir que el sistema de subsidi social és molt precari i sovint vulnera el dret de pensió de
moltes persones (Morán, 2012).
Cal remarcar que l’accessibilitat universal no és un tot o res, es pot anar generant de mica
en mica ja sigui amb l’excusa d’una exposició temporal o algun altre esdeveniment.

2.4.3.1 PER LES PERSONES AMB NECESSITATS FÍSIQUES ESPECÍFIQUES

RECURSOS MUSEOGRÀFICS


Portes amb espai lliure de pas per cadira de rodes. No poden ser giratòries.



Mateix accés per tots els públics. En molts edificis, sobretot els històrics, l’accés pels
usuaris amb cadira de rodes es sol fer per una altra entrada però això segrega
aquest visitant. Si algun equipament públic es troba en aquesta situació no estaria
de més plantejar-se de convertir l’accés practicable en el principal.



Pas alternatiu si hi ha un control d’accés amb porta de torniquet.



Emprar rampes i assessors per salvar els desnivells. Són preferibles a les escales i als
elevadors ja que són més inclusius perquè són usats per tothom.



Passamans en rampes i escales.



Portes poc pesades amb maneta i no amb pom (veure fig. 3)



Servei de préstec de cadira de rodes i d’altres ajudes tècniques.



Tots els elements han de tenir les mesures adequades per garantir l’abast d’ús, des
dels panells informatius fins les màquines expenedores. Els usuaris de cadira de
rodes tenen dificultats per utilitzar elements que el seu disseny i col·locació no
permeti l’acostament frontal (veure fig. 4).



Seients per descansar amb respatller i recolzaments isquiàtics, preferiblement a cada
cent metres.
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Evitar la col·locació d’estores i moquetes i optar per una pavimentació a base de
materials continus, compactes i antilliscants.



Informació prèvia a la visita sobre l’accessibilitat del museu.



Lavabos adaptats per usuaris amb cadira de rodes. Han d’estar senyalitzats amb el
SIA i no romandre tancats amb clau. Les persones amb necessitats físiques
específiques solen desenvolupar problemes funcionals menys evidents però que
solen ser influents en la seva activitat, com els trastorns urinaris i intestinals que els fa
patir incontinència. Si per alguna raó el museu decideix reservar el seu ús a només
aquells que sol·licitin la clau s’hauria de senyalitzar amb un pictograma per evitar la
pèrdua de temps en el desplaçament (veure fig.5).

Fig 3 .Porta exterior del Museu Guggenheim de Bilbao de difícil obertura degut el seu per però
amb un interruptor automàtic per aquells visitants que no poguessin exercir la suficient força.
Font pròpia.
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Fig. 4.Vitrina no accessible del Museu Frederic Marès de Barcelona. És molt alta i la seva
superfície és profunda, cosa que impedeix la visió dels visitants que no tinguin una mida
estàndard. Font pròpia.

Fig 5. Pictograma al San Telmo Museoa de Donostia que indica que els lavabos estan tancats
amb clau. Font pròpia.
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2.4.3.2 PER LES PERSONES AMB NECESSITATS VISUALS ESPECÍFIQUES

RECURSOS MUSEOGRÀFICS


Audioguies. Però adaptades a les necessitats de les persones amb necessitats visuals
específiques, com el sistema de l’audiodescripció (AD).



Visites adaptades.



Informació i senyalística en relleu. També s’ha de tenir en compte el tipus de font, la
mida, el color i el contrast (Veure fig. 6).



Textos en Braille.



Textos en macrotips.



Obres originals o reproduccions accessibles al tacte. S’ha d’indicar quines es poden
tocar.



Il·luminació suficient.



Bandes antilliscants, en relleu pododàctil i de color contrastat en els desnivells (veure
fig. 7).



Columnes i pilars de colors contrastats.



Accés als gossos d’assistència.



Formació específica del personal del museu. Aquests visitants solen tenir problemes
en l’orientació i podria ser que necessiten un cop de mà per localitzar-se al llarg de
la seva visita.



Informació prèvia a la visita sobre l’accessibilitat del museu.
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Fig. 6. Senyalística de grans mides. Museu del Disseny de Barcelona. Font pròpia.

Fig.7. Itinerari amb bandes pododàctils del Museu del Disseny de Barcelona que condueixen al taulell
principal i a una maqueta accessible al tacte de l’edifici. Font pròpia.
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2.4.3.3 PER LES PERSONES AMB NECESSITATS AUDITIVES ESPECÍFIQUES

RECURSOS MUSEOGRÀFICS


Vídeos subtitulats amb text i intèrpret de llengua de signes.



En totes les activitats que ofereix el museu hi haurà d’haver un intèrpret professional
de llengua de signes.



Bucles inductius o anells magnètics. És un sistema d’amplificació de so que genera
un camp magnètic per fer arribar una informació sonora directament a l’audiòfon o
a l’implant coclear.



Signoguíes. Aquestes eines són molt útils ja que els permet gaudir de la visita de
manera autònoma i no han d’estar subjectes a un grup. Maluradament en el
panorama autonòmic només en disposen el MNAC gràcies a una iniciativa de la
Fundació Orange amb la col·laboració de FESOCA (Federació de Persones Sordes
de Catalunya).



Accés als gossos d’assistència.



Formació específica del personal del museu. No estaria de més que els treballadors
de cara al públic aprenguessin alguna cosa bàsica en llengua de signes.



Informació prèvia a la visita sobre l’accessibilitat del museu.

2.4.3.4 PER LES PERSONES AMB NECESSITATS INTEL·LECTUALS I PSÍQUIQUES
ESPECÍFIQUES

RECURSOS MUSEOGRÀFICS


Informació en lectura fàcil i visual. Solen tenir grans problemes de comprensió i fins i
tot hi ha persones que no tenen la capacitat d’aprendre a llegir. Molts usuaris amb
TEA tenen un pensament visual molt desenvolupat que funcionen favorablement a
materials amb pictogrames de comunicació augmentativa i dibuixos. També es
poden beneficiar les persones sordes de naixement que arrel tenen una comprensió
limitada del llenguatge escrit (veure Annex ).



Visites adaptades.
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Senyalística clara i visible. L’itinerari ha de ser lògic i amb senyalització pictogràfica.
També beneficiarà als visitants que no entenen la llengua.



recorregut senzill i lògic.



Accés als gossos d’assistència.



Formació específica del personal. Alguns visitants amb necessitats cognitives
específiques poden tenir comportaments inesperats i a vegades inadequats, cosa
que no hauria de sorprendre al personal del museu. Haurien de tenir l’habilita per
saber actuar adequadament.



Informació prèvia a la visita sobre l’accessibilitat del museu.

2.6 EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES MUSEOLÒGIQUES PER TOTHOM
Existeixen nombrosos casos de bones pràctiques museològiques per tots els públics,
sobretot a nivell anglosaxó i nord-americà, fet gens aïllat tenint en compte que són dos dels
punts principals on es van formar les primeres associacions de persones amb diversitat
funcional i els principis del moviment de Vida Independent. Les referències escollides són
una petita mostra d’un gran ventall d’actuacions modèliques d’arreu, seleccionades en
funció de l’eficàcia del seu mode de plantejar solucions mitjançant l’accessibilitat universal i
per la seva localització.


Queens Museum of Arts.1 Aquest museu de Nova York destaca del panorama
museístic per haver desenvolupat una iniciativa anomenada ArtAccess, dintre de la
qual un dels propòsits és adaptar els continguts del museu a diferents nivells de
lectura. Per tal de dur-ho a terme, la plantilla del Queens Museum of Arts compte
amb varis professionals especialitzats en l’àmbit de l’educació especial, encarregats
de dissenyar activitats, tallers i material didàctic pels diferents públics amb
necessitats intel·lectuals específiques i trastorn mental. Un exemple és la Room to
Grow,2 una guia pels acompanyants dels visitants amb TEA. A més a més, disposen

http://www.queensmuseum.org/
López, Michelle i Candiano, Jennifer. Room to Grow: A Guide to Arts Programming in Community
Spaces for Families Affeted by Autism. Recuperat de http://www.queensmuseum.org/wpcontent/uploads/2015/04/Room%20to%20Grow_ENG.pdf
1

2

27

Museus i públics amb diversitat funcional:
Estudi sobre l’accessibilitat de les institucions museístiques de Catalunya

de guies amb Braille i macrotips de l’exposició permanent i es fan fulletons adaptats
per totes les exposicions temporals.


The Metropolitan Museum of Art.

3

El MET, també de Nova York, ha dedicat part

dels seus recursos a la recerca de noves tecnologies en l’àmbit de l’art i la cultura,
esforços encarnats en el MediaLab. Una de les característiques d’aquest espai és la
presència habitual de tota mena de visitants que es sotmeten a les diferents proves i
qüestionaris dels investigadors del laboratori. A més, també fan projectes de
col·laboració amb altres institucions de les quals cal destacar la duta a terme al 2013
amb els estudiants de la The New School for Design. L’objectiu del projecte era
l’elaboració d’una eina que mitjançant la tecnologia pogués facilitar la visita al MET
dels públics amb diversitat funcional, per la qual cosa van comptar amb l’ajuda de
voluntaris. El disseny més celebrat fou una app anomenada Accessible Wayfinding

4

que a base d’emissors de senyals broadcast crea un mapa amb un wayfinding
flexible a les necessitats de l’usuari, que pot escollir un itinerari segons les seves
necessitats o preferències lumíniques, sonores o de concurrència de persones. A dia
d’avui el projecte està en fase de desenvolupament però formarà part d’un dels
serveis del museu.


Royal Pavilion & Museums Foundation.5 Els museus de les ciutats angleses de
Brighton i Hove, a diferència dels dos exemples anteriors, no destaquen per les
seves originals innovacions tecnològiques ni per comptar amb un departament
pedagògic especialitzat en l’àmbit de la diversitat funcional. I és que més enllà de
que les seves seus compleixen amb els requisits bàsics d’accessibilitat, a primera
visita no destacaria pels serveis envers als públics amb necessitats específiques. No
obstant, des de fa uns anys un comitè format per persones amb diversitat funcional
es reuneix amb els treballadors del museu un cop al mes per valorar les diferents
activitats que s’hi duen a terme. No només s’encarreguen d’avaluar els projectes
sinó que també participen en la seva realització. A més, a la pàgina web d’aquesta
xarxa de museus hi ha un apartat sobre accessibilitat on es poden escollir les
característiques visuals de la interfície, com incrementar el contrast o atenuar-lo. A la

http://www.metmuseum.org/
http://www.parshina.com/#/accessible-wayfinder/
5
http://brightonmuseums.org.uk
3

4

28

Museus i públics amb diversitat funcional:
Estudi sobre l’accessibilitat de les institucions museístiques de Catalunya

mateixa web també es pot consultar tota la informació relativa a l’accessibilitat dels
equipaments, on s’hi especifiquen des de les coses més bàsiques com tarifes
reduïdes o activitats inclusives fins el nombre de sales que estan coberts amb un
material no antilliscant o les línies, parades i horaris dels busos adaptats que paren
davant.


Museo Tiflológico.6 El 1992, la ONCE crea aquest museu a Madrid on tot el conjunt
museogràfic està pensat per la usabilitat del públic amb necessitats visuals
específiques. Més enllà de presentar tots els continguts en Braille i en altres sistemes
de lectura i transmissió accessibles també acull una exposició permanent d’obres
d’artistes amb dificultats visuals severes. A banda d’això, el museu compte amb una
sala amb maquetes de reproduccions de monuments nacionals i internacionals i una
altra on s’exhibeix material tiflològic de diversa indole i la seva evolució al llarg dels
anys.



Museu del Disseny de Barcelona.7 Situat al Disseny Hub Barcelona, és un dels
museus de Catalunya més ben preparats per atendre visitants amb diversitat
funcional per varies raons. En primer lloc, la seva seu ha estat concebuda des d’un
principi com un espai destinat a l’activitat museística i a l’acollida de tot tipus
d’usuaris, però és que no només es fa palès en la seva arquitectura sinó en tots els
elements i serveis del museu, com l’itinerari i la senyalística que l’acompanya, el
mobiliari museogràfic o la formació dels treballadors d’atenció al públic. També hi
ha cintes adhesives pododàctils en tots els accessos que condueixen fins a una
maqueta tàctil de l’edifici i fins als taulells principals, que disposen d’informació en
Braille. A banda d’aquestes facilitats, des de mitjans de 2015 el museu ha incorporat
a les seves files l’Estel, una cadira de rodes elèctrica molt especial ideada al Centre
Especial de Treball Esclatec. Despunta de les convencionals per la llibertat de
moviment i es controla a través d’una aplicació per a dispositius mòbils, des d’on es
pot consultar un mapa, consultar contingut adaptat dels objectes exposats o accedir
a la bústica de suggeriments del museu.

6
7

http://museo.once.es
http://www.museudeldisseny.cat
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Apropa Cultura8. Tot i que no és un museu és una iniciativa catalana que per la seva
naturalesa mereix estar en aquest llistat. És un projecte socioeducatiu que neix el
2006 a Barcelona que té per objectiu introduir a totes les persones amb risc
d’exclusió cultural, entre elles amb diversitat funcional, al món de la cultura. Està
adherit a diferents equipaments culturals de Catalunya i acompanya a tots aquells
que ho sol·licitin a passar una estona gaudint de les arts. Programen visites,
dissenyen tallers entre d’altres coses.

3. COS DEL TREBALL
3.1. ANÀLISI DE L’ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ SOCIAL DELS MUSEUS DE LA
MOSTRA

3.3.1. LLEGENDA DELS PICTOGRAMES
Els pictogrames són símbols de caràcter universal que sobrepassen les barreres idiomàtiques
i que transmeten un missatge públic de manera clara i directe. Les formes que els
conformen són senzilles i esquemàtiques i busquen la fàcil llegibilitat i identificació. La
senyalització visual és una alternativa a l’escrita ja que no tots els usuaris tenen la mateixa
capacitat lectora, mesura que també beneficia a tots aquells que desconeguin l’idioma.

8

http://www.apropacultura.cat/
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Símbol
Símbol de la Hi ha informació
internacional
mobilitat reduïda en Braille
d’accessibilitat en (quan cal ajuda)
el
urbanisme,
edificiació
i
transport (SIA). El
museu
és
accessible
amb
cadira de rodes

Hi ha elements Hi ha elements
amb
lletra tàctils
ampliada
o
ajudes òptiques

ha
Hi ha
servei Hi
d’audiodescripció magnètic

Símbol de
necessitats
cognitives
específiques

bucle Hi
ha
servei
d’interpretació a
la llengua de
signes

les Els
gossos
d’assistència són
benvinguts

Fig 8. Llegenda de pictogrames referents a l’accessibilitat. Elaboració pròpia
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3.1.2 MUSEUS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA


5.521.463 habitants9



210.900 persones amb diversitat funcional d’entre 6 a 64 anys10
o

Veure-hi: 25.100

o

Sentir-hi: 29.000

o

Comunicar-se: 26.000

o

Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques: 30.000

o

Mobilitat: 100.000

3.1.2.1 MACBA


TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1995



DIRECTOR: Ferran Barenblit



LOCALITZACIÓ: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona



XARXA D’EQUIPAMENTS: Articket Barcelona



PÀGINA WEB: www.macba.cat



ACCÉS: Mateixa entrada per tothom



APARCAMENTS PER PMR: El museu no en té de propis però hi ha un aparcament
subterrani a la vora



TARIFA: Entrada de pagament. Tarifa reduïda per les persones amb diversitat
funcional amb l’acreditació corresponent. S’indica a la pàgina web

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. INE
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre discapacitats, autonomia personal i situacions
de dependència de l'INE. 2008.
9

10
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El MACBA és una de les institucions museístiques de la mostra més paradigmàtiques pel que
fa als públics diversitat funcional. L’edifici que l’acull és obra de Richard Meier i fou construït
entre el 1991 i el 1995 amb la voluntat de ser un museu. El 2007 es va engegar tota una
campanya de sensibilització per fer de la institució un lloc accessible que consistia en una
petita formació dels treballadors dels diferents departaments, des dels restauradors fins al
personal d’atenció directe al públic. També es van programar visites regulars i inclusives en
llengua de signes i visites adaptades per persones amb necessitats visuals específiques.
Aquesta iniciativa suposà un pas considerable per trencar les barreres que van més enllà de
les arquitectòniques, tot i que no feu del museu un lloc totalment accessible. Aquest rodatge
en el camp de la diversitat funcional ha estat l’embrió del projecte que enguany s’està apunt
d’iniciar gràcies a la coordinadora del departament educatiu, l’Ariadna Miquel Arasa. Sota el
patrocini de Repsol, el MACBA replantejarà tota la seva museografia i programa d’activitats
per convertir-se en un museu del tot inclusiu per les persones amb diversitat funcional. No
obstant, segons Miquel serà un procés llarg ja que adaptar íntegrament un equipament
públic suposa un gran esforç on s’hi han d’enrolar tots els professionals que el conformen.
Actualment el museu també ofereix activitats adaptades per persones amb necessitats
cognitives específiques, especialment per tots aquells centres d’educació especial que ho
sol·licitin. A més a més compta amb un petit espai a la primera planta amb textos en Braille i
reproduccions de diferents quadres en relleu. La presència d’aquest sistema de
lectoescriptura de moment s’ha inserit de forma marginal aquí i en algunes cartel·les de les
sales expositives, però amb el temps s’espera multiplicar la seva presència. No obstant, en
tots els projectes es tenen en compte els criteris d’accessibilitat informativa dels textos pel
que fa les alçades, les mides tipogràfiques i la seva comprensió. La normativa de la
senyalística del museu es va desenvolupar sota les directrius del disseny universal per
Avanti-Avanti Studio, els quals van elaborar els plànols d’orientació i evacuació, l’estilització
dels pictogrames, entre d’altres.
Pel que fa als desplaçaments verticals i horitzontals l’edifici és totalment accessible per tots
aquells amb mobilitat reduïda, tot i que el material de la superfície de l’accés exterior és molt
lliscant, especialment quan està moll. La porta que dóna la benvinguda al museu tampoc és
gaire idònia, ja que pesa considerablement i la seva obertura és dificultosa. D’altra banda, la
rampa i l’escala interior compleixen les condicions adients d’accessibilitat, tot i que aquesta
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última hauria d’incloure marques senyalitzadores a les escales, ja sigui de tipus lumínic o
pododàctil per les persones amb necessitats visuals específiques. Una altra mancança del
MACBA és la poca d’usabilitat de les taules i vitrines expositives (veure fig.9) ja que tot i tenir
una alçada lliure d’obstacles en la base la seva superfície no està inclinada, fet que dificulta
l’ús per tots aquells que no compleixin uns estàndards mínims d’alçada, com les persones
que van amb cadira de rodes o els infants.
A la pàgina web del museu es pot troba tota la informació referent a l’accessibilitat i es
facilita un telèfon i un correu electrònic específics per fer qualsevol mena de pregunta en
relació aquest tema. Les indicacions que s’inclouen són de gran utilitat per preparar la visita.
També hi ha algun vídeo subtitulat i traduït per un intèrpret en la llengua de signes.

Fig.9. Exemple de vitrina poc accessible. Font pròpia

Fig. 10. Reproducció tàctil d’un quadre d’Antoni Tàpies amb la seva cartel·la corresponent en Braille.
Font pròpia
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RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta o bé d’una rampa o unes escales, ambdues mancades de
baranes i bandes antilliscants. El material del paviment de l’entrada és lliscant quan la
superfície està molla.



La porta d’accés és de vidre, té una amplada òptima i costa obrir-la degut el seu pes.



Hi ha una barreres de control de sortida accessible.



Tots els espais són accessibles.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima però si espai
lliure de base.



Hi ha servei de préstec de cadira de rodes i cadires plegables per transportar.



No hi ha suficients bancs per descansar.



El recorregut és totalment practicable. Els pocs esglaons que hi ha es poden salvar
mitjançant un ascensor totalment accessible.



No tots els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima amb superfície inclinada ni
espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.



Hi ha lavabos adaptats però tancats amb clau.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat visual


Ni la rampa d’accés ni les escales estan delimitada per bandes antilliscants.



Hi ha informació en Braille i en macrotips. A la planta baixa hi ha un espai destinat a
l’experimentació tàctil, olfactiva i sonora.



Al taulell principal hi ha servei d’audioguies.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte.



Es fan visites adaptades amb regularitat.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat auditiva


Activitats regulars inclusives amb servei d’interpretació de la llengua de signes.



Bucles magnètics.
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Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat intel·lectual


Tallers adaptats a demanda per grups.



Forma part del programa socioeducatiu Apropa Cultura.

3.1.2.2. FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES


TITULARITAT: Privada



ANY D’OBERTURA: 1984



DIRECTOR: Carles Guerra i Rojas



LOCALITZACIÓ: Carrer d'Aragó, 255, 08007 Barcelona



PÀGINA WEB: www.fundaciotapies.org



ACCÉS: Les persones que van amb cadira rodes han d’accedir per l’entrada que hi
ha al costat esquerra de la principal



APARCAMENTS PER PMR: No en té de propis. No s’especifica a la pàgina web.



TARIFA: Entrada de pagament. No hi ha cap reducció per les persones amb
diversitat funcional

L’experiència de la Fundació Tàpies envers l’accessibilitat del públic amb diversitat funcional
es relativament nova i nasqué tímidament al 2002 juntament amb l’aparició del departament
educatiu. Tot i que ja des d’un principi les seves activitats anaven dirigides al públic escolar,
es van començar a adaptar als alumnes dels centres d’educació especial. Amb el temps, han
anat creixent en aquesta línia i des de fa uns anys que ofereixen una activitat específica
anomenada Activament, dirigida al públic amb Alzheimer i a la gent gran que ho sol·liciti.
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Per tal d’acostar l’art matèric de Tàpies a aquest col·lectiu es van adaptar una sèrie de
materials com objectes amb textures i fotografies per treballar diferents aspectes de l’artista
que van des de la seva biografia a les característiques de la seva obra (veure fig. 10 i fig. 11).
En els seus orígens, aquest taller es va concebre com una activitat regular en la programació
del museu però el seu cost econòmic i la dificultat d’agrupar el número mínim de
participants han dut a les coordinadores del departament educatiu (Rosa Eva Campo i
Caterina Strati) a organitzar-ho segons la demanda. El material aquí emprat també s’usa en
els tallers especials per persones amb necessitats visuals i cognitives específiques.
Pel que fa l’accessibilitat física, el museu va engegar un projecte al 2008 per remodelar
l’entrada de l’edifici modernista que l’acull, l’antiga impremta Montaner i Simon de
l’arquitecte Lluís Doménech i Montaner (Barcelona, 1850 – íd. 1923), i es va fer un accés
específic per tots aquells que necessiten cadira de rodes, pel qual s’accedeix directament a
l’ascensor que dur a totes les plantes de l’edifici. No obstant, en aquest sentit no és un
exemple de bones pràctiques ja que ni el mobiliari ni les escales són del tot accessibles.

Fig. 10 i 11. Materials amb diferents textures emprades en els tallers educatius elaborats per les seves
responsables. Font pròpia.
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RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’un esglaó que dóna a una porta de vidre automàtica
seguida d’unes escales amb barana. A uns pocs metres, també a peu de carrer, hi ha un
ascensor que dóna a la botiga accessible pels usuaris que no puguin salvar aquest
desnivell, però s’ha d’avisar prèviament al personal.



No hi ha barreres torniquet de control d’entrada.



Tots els espais són accessibles.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Hi ha servei de préstec de cadira de rodes.



No hi ha suficients bancs per descansar.



El recorregut és totalment practicable. Els esglaons que hi ha es poden salvar mitjançant
un ascensor totalment accessible.



Els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima però sense una superfície inclinada.
No tenen un espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.


Hi ha lavabos adaptats tancats amb clau.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en relleu.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte.



Es van visites adaptades a demanada. El servei pedagògic compte amb material tàctil.

Accessibilitat auditiva


Es fan visites amb intèrpret de llengua de signes a demanda.

Accessibilitat intel·lectual


Tallers adaptats a demanda per grups.



Taller a demanda Activament per persones amb trastorns mentals relacionats amb l’edat
com l’Alzheimer o la demència senil.
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3.1.2.3. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ


TITULARITAT: Privada



ANY D’OBERTURA: 1975



DIRECTOR: Rosa Maria Malet



LOCALITZACIÓ: Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona



XARXA D’EQUIPAMENTS: Articket Barcelona



PÀGINA WEB: www.fundaciomiro-bcn.org



ACCÉS: Mateixa entrada per tothom



APARCAMENTS PER PMR: Hi ha dues places davant mateix de l’entrada



TARIFA: Entrada de pagament. No hi ha cap reducció per les persones amb
diversitat funcional

En matèria d’accessibilitat la Fundació Joan Miró és un paradigma de bones pràctiques en
tots els aspectes, especialment per l’atenció que des de fa anys presta al públic amb
necessitats visuals específiques. Des del discurs museogràfic fins els fulletons i la pàgina web
tot està dissenyat per la usabilitat de tots els usuaris més enllà de la seva diversitat. Per
assolir aquest estatus de museu no excloent fa tres anys enrere la consultoria Agils
Accessibilitat, especialitzada en necessitats sensorials específiques, va fer una diagnosi de
tota la institució a partir de la qual es va elaborar un pla d’accessibilitat en la que actualment
encara estan treballant. Una de les fases del procés consistia en un workshop pràctic sobre
diversitat funcional i inclusió on va participar quasi tota la plantilla del museu. A més a més,
el grup Articket Barcelona del que forma part també ha impartit jornades sobre museologia
accessible.
Des dels seus orígens que la institució sent aquesta voluntat d’inclusió social ja que l’edifici
que l’acull fou projectat per ser totalment deambulant amb cadira de rodes. Ideat per
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l’arquitecte Lluís Sert i López (Barcelona, 1902 – íd. 1983) al 1972, presenta un espai diàfan i
de fàcil circulació on el moviment en vertical es desenvolupa en general a partir de rampes.
A la pàgina web i al taulell d’informació del museu s’ofereix un plànol on s’especifiquen on
estan les escales i els ascensors. No obstant, les vitrines i les taules expositives no han estat
dissenyades segons els criteris del disseny universal i tot i tenir una alçada raonable la
superfície no està inclinada i estan mancades d’espai lliure d’ús a la base. La rampa d’accés
tampoc és del tot idònia ja que no hi ha passamans, de gran ajuda pels visitants amb poca
resistència física per la llargada considerable del trajecte.
En la seva agenda d’activitats sempre es tenen en compte les visites inclusives per persones
amb necessitats auditives específiques i les mostres de teatre infantil amb actors intèrprets
en llengua de signes. També s’organitzen de forma regular visites i tallers dinamitzats
específics per grups amb dificultats visual, pels que el museu disposa tot d’ajudes per
apreciar la riquesa de l’edifici i de la col·lecció de Joan Miró, com maquetes accessibles al
tacte (veure fig. 12), lupes i audiodescripcions. A més a més, tot aquell que vulgui fer la visita
pel seu compte a la pàgina web es poden trobar diagrames per ser impresos en relleu
(veure fig. 13). No obstant, la manca de relleu pododàctil o de cap altra referència espacial
dificulta de deambulació autònoma del públic amb necessitats visuals específiques. La
Fundació Joan Miró col·labora amb algunes associacions de persones amb necessitats
visuals específiques com ACIC (Associació Catalana per la Integració del Cec) i és un dels
equipaments culturals catalans que està adherit al projecte Apropa Cultura.

Fig. 12. Maqueta tàctil de l’edifici de l’arquitecte Lluís Sert, construïda per l’empesa ComAccess de
Barcelona. Font: http://www.accessfriendly.es/ca/mes-info/experiencia#exp6
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Fig. 13. Diagrama de L’acomodador de music-hall (1925). Miró. Guia didàctica Fundació Joan Miró.
Recuperat de: http://www.fmirobcn.org/fjm/playmiro/Guies/ESP/Guia_didactica.pdf

RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’una rampa exterior d’amplada i pendent òptimes. No hi ha
baranes.



La porta d’accés és de vidre, té una amplada òptima i roman oberta.



No hi ha barreres torniquet de control d’entrada.



Tots els espais són accessibles.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Hi ha servei de préstec de cadira de rodes i cadires plegables per transportar.



Hi ha suficients bancs per descansar però sense respatller.



El recorregut és totalment practicable. Els pocs esglaons que hi ha es poden salvar
mitjançant un ascensor totalment accessible.



Els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima però la superfície no està inclinada.
Tampoc tenen un espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.
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Hi ha lavabos adaptats compartits.



Plaça d’aparcament reservada a l’entrada.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat visual


La rampa d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en Braille ni en macrotips.



Al taulell principal hi ha servei de lupes i audioguies.



Hi ha una maqueta de l’edifici accessible al tacte.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte.



Es fan visites adaptades amb regularitat. Pels tallers dinamitzats compten amb materials
per treballar diferents aspectes de l’obra de Joan Miró i de l’edifici.



A la pàgina web hi ha diagrames per ser impresos en relleu.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat auditiva


Activitats regulars inclusives amb servei d’interpretació de la llengua de signes.



Bucles magnètics a la recepció, a l’auditori i a les audioguies.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat intel·lectual


Tallers adaptats a demanda per grups.



Forma part del programa socioeducatiu Apropa Cultura.

3.1.2.4 MNAC


TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1934



DIRECTOR: Josep Serra i Villalba



LOCALITZACIÓ: Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona



XARXA D’EQUIPAMENTS: Articket Barcelona i Xarxa de Museus de Catalunya



PÀGINA WEB: http://museunacional.cat
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ACCÉS: Mateixa entrada per tothom



APARCAMENTS PER PMR: Hi ha aparcaments municipals gratuïts al voltant del
museu



TARIFA: Entrada de pagament. Tarifa gratuïta pels titulars de la Targeta Acreditativa
de la Discapacitat de la Generalitat de Catalunya. S’especifica a la pàgina web

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) és una institució sensible i conscient amb la
diversitat dels seus públics que des de fa temps vetlla per l’accessibilitat dels seus espais i del
patrimoni exhibit. A diferencia d’altres museus, el MNAC ha hagut de batallar amb les
dificultats afegides que una seu històrica com la seva comporta en la configuració d’una
museografia adient per la inclusió dels públics amb diversitat funcional, especialment per
tots aquells amb mobilitat reduïda. L’edifici que l’acull és el Palau Nacional de Montjuïc,
construït l’any 1929 per Enric Catà i Catà (Sant Feliu de Llobregat, 1878 – Barcelona, 1937) i
Eugenio Pedro Cendoya Oscoz (Villabona, 1894 – Barcelona, 1975) en motiu de l’Exposició
Internacional de Barcelona. No obstant, el 1990 s’inicia un projecte de remodelació que
durarà fins el 2004 per tal de corregir els problemes de fonamentació i adequar l’espai a les
necessitats museístiques actuals.
Al primer cop d’ull la monumentalitat de l’escalinata d’accés a l’edifici, juntament amb el
recorregut ascendent i ple de desnivells que arrenca des de la Font Màgica, descoratjaria a
més d’un visitant per la seva impracticabilitat però afortunadament hi ha una carretera que
condueix fins l’entrada del museu, on una plataforma elevadora salva els primers esglaons
que donen la benvinguda a l’interior. El taulell principal on s’expedeixen les entrades no té
un espai lliure de base ni una alçada òptima, està massa elevat. No obstant disposen de
servei de préstec de cadira de rodes i seients plegables amb respatller, a més a més
d’audioguies i signoguies gratuïtes en Llengua de Signes en català (LSC), castellà (LSE) i
internacional (SSI). Pel que fa a aquestes últimes és l’únic museu de la mostra que en
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disposa degut al patrocini de la Fundació Orange i la col·laboració amb FESOCA (Federació
de Persones Sordes de Catalunya). També s’ofereixen visites guiades amb prèvia sol·licitud i
sense cost per les persones que estiguin en risc d’exclusió social, cultural, física, sensorial o
econòmica que formin part d’alguna entitat. Tota aquesta informació, juntament amb altres
aspectes específics de la diversitat funcional apareixen a l’apartat d’accessibilitat de la pàgina
web, on també s’inclou un contacte pels qui vulguin saber-ne més .
En general el MNAC és un museu per tothom que tan la seva museografia com els serveis
que oferta han tingut en compte tots els públics, especialment pel que fa el servei
pedagògic que dóna cobertura a diferents capacitats amb un ventall d’activitats i tallers molt
variat. Segons Teresa González, responsable del Departament d’Educació del Museu, des
del 1999 que desenvolupen programes per usuaris amb necessitats cognitives específiques
juntament amb altres entitats culturals, educatives i socials com Fundació la Caixa o Apropa
Cultura. Aquets últims van impartir unes sessions informatives al 2013 a les persones que
estan fent tasques d’informació, d’atenció al públic i de mediació. El museu també organitza
sessions amb professionals de l’àmbit de l’educació social per compartir experiències i
debatre entorn als museus i els públics amb necessitats específiques. El departament també
compte amb una persona amb coneixements bàsics de llengua de signes.
A banda de les iniciatives del departament educatiu, s’ha tingut en compte aspectes
museogràfics com la mida dels textos, l’alçada de les cartel·les i el cromatisme, encara que
en aquest últim aspecte la nova sala d’art modern, reoberta el 2014, s’optà per l’estètica
acolorida de les parets i les cartel·les en detriment del confort visual anterior (veure fig.14). A
més, es troben a faltar alguns elements facilitadors al llarg de l’edifici com les bandes de
relleu en els esglaons, més baranes a les escales del vestíbul o informació tàctil. Les vitrines
expositives tampoc acaben de ser del tot correctes ja que tot i que algunes presenten una
alçada lliure de base ideal per l’aproximació de els cadires de rodes no estan inclinades,
incompatible pel rang visual d’alguns visitants (veure fig. 15).
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Fig 14. Cromatisme inadequat. Tot i que els colors emprats són contrastats no són l’elecció més idònia
pel comfort visual. Font pròpia.

Fig. 15. Vitrina poc practicable sense espai lliure de base i superfície profunda. Font pròpia.

RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’unes escales amb barana amb una plataforma elevadora.



No hi ha barreres torniquet de control d’entrada.



Tots els espais són accessibles.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Es fan visites gratuïtes als usuaris d’entitats que atenen a persones amb risc d’exclusió
física.
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Hi ha servei de préstec de cadira de rodes i cadires plegables per transportar.



Hi ha suficients bancs per descansar però sense respatller.



El recorregut és totalment practicable. Els pocs esglaons que hi ha es poden salvar
mitjançant un ascensor totalment accessible i plataformes elevadores.



Els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima però la majoria no tenen una
superfície inclinada. Alguns tenen un espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.



Hi ha lavabos adaptats compartits.



Plaça d’aparcament reservada al voltant del museu.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en relleu.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte, tot i que el color de les cartel·les de la
sala d’art modern resten confort visual.



Al taulell principal hi ha servei d’audioguies.



Es fan visites gratuïtes als usuaris d’entitats que atenen a persones amb risc d’exclusió
sensorial.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat auditiva


Es fan visites gratuïtes als usuaris d’entitats que atenen a persones amb risc d’exclusió
sensorial.



Servei gratuït de signoguies.



Bucles magnètics a les audioguies.



Hi ha un treballador que té coneixements bàsics de llengua de signes.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat intel·lectual


Tallers adaptats.



Museu adherit al programa Apropa Cultura
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3.1.2.5 MUSEU D’ART DE SABADELL


TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1980



DIRECTOR: Engràcia Torroella i Suñé



LOCALITZACIÓ: C/ Doctor Puig, 16, 08001 Sabadell



XARXA D’EQUIPAMENTS: Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona



PÀGINA WEB: www.museus.sabadell.cat/museu-art



ACCÉS: Mateixa entrada per tothom



APARCAMENTS PER PMR: El museu no en té de propis



TARIFA: Entrada lliure

La Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, de la que forma part el Museu
d’Art de Sabadell, al 2007 va idear un projecte d’accessibilitat pel públic amb necessitats
visuals específiques La mirada tàctil, que consisteix en un mòdul multisensorial on s’inclou
informació tàctil d’algun dels aspectes més rellevants del museu. Actualment 27 dels 65
equipaments que conformen la XML compten amb aquesta eina. El projecte fou guardonat
amb un dels Premis Solidaris ONCE en la seva IX edició com a la millor iniciativa de
l’administració pública de Catalunya.
El mòdul del Museu d’Art de Sabadell fila el seu breu discurs a partir de la pintura paisatgista
sabadellenca de principis del segle XX i de la figura de Juan Vila i Cinca Cinca (Sabadell, 29
de febrer de 1856 - Sant Sebastià de Montmajor, 2 de desembre de 1938). El discurs està
transcrit en Braille sobre un suport adhesiu, a sota del qual hi ha el mateix text en macrotips.
Un bust de bronze de Vila i Cinca accessible al tacte i una reproducció en relleu d’un dels
seus paisatges complementen la informació, juntament amb una audioguia (Veure Fig. 16).
A

més

a

més,

la

Diputació

de

Barcelona

té

un

canal

al

Youtube

(https://www.youtube.com/watch?v=Im_qHDjKceM) on estan penjats vídeos subtitulats i
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explicats per un intèrpret de la llengua de signes relacionats amb els mòduls de cadascun
dels museus. No obstant, al web del museu no hi apareix cap referència ni cap enllaç sobre
aquest recurs.
Els mòduls multisensorials són un recurs museogràfic, juntament amb les maquetes o les
làmines en relleu, fonamentals pels visitants amb limitacions visuals però no és suficient. Més
enllà d’aquesta petita adaptació a la resta del museu no hi ha cap altre suport tàctil o sonor
per adaptar la col·lecció al públic amb necessitats visuals específiques, cosa que impedeix
continuar la visita de manera autònoma. Pel que fa al públic amb necessitats motores
especials l’edifici es va rehabilitar per ser totalment deambulant amb cadira de rodes. La
remodelació fou complexa ja que s’havia de mantenir l’estructura de la seva seu, la casafàbrica Turull, un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de Sabadell. Tan el circuit com el mobiliari
i el discurs museogràfic són accessibles i compta amb el nombre òptim de seients per
reposar, a més a més es pot ver una visita virtual a través del web del museu . Fa un parell
d’anys la sala superior de l’exposició permanent es va modificar i es van refer les cartel·les
incrementant la mida de la font tipogràfica, més accessible a la vista, i les van col·locar a una
alçada òptima per tothom. No obstant, en els panys de paret de color el cromatisme dels
suports informatius no es diferencia de la superfície, fet que dificulta la percepció dels escrits
(Veure Fig. 17).
Pel que fa a les activitats específiques per públics amb altres capacitats s’organitzen a
demanda visites dinamitzades per centres d’educació especial o centres ocupacionals. No
existeix cap taller específic, sinó que s’adapten els ja existents amb l’ajuda del professorat o
els monitors de la institució que ho sol·liciti. De mica en mica volen anar evolucionant en
aquest camp i s’estan donant a conèixer pels equipaments d’aquest sector. Però tot i oferir
aquest servei, a la pàgina web no hi apareix cap referència, només s’inclouen les activitats
per escoles regulars de primària i secundaria.
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Fig. 16. Mòdul multisensorial La Mirada Tàctil. Font:
http://www.diba.cat/web/opc/mirada_tactil_sabadell

Fig. 17. Detall de les cartel·les impreses en el mateix color que la superfície de la paret, cosa que
dificulta la lectura dels textos. Font pròpia

RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’una rampa amb una lleu inclinació amb baranes.



La porta d’accés és de vidre i automàtica, té una amplada òptima.



Tots els espais són accessibles.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Hi ha suficients bancs per descansar amb respatller.
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El recorregut és totalment practicable. Les escales es poden salvar mitjançant un
ascensor totalment accessible.



No tots els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima amb superfície inclinada ni
espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.



Hi ha lavabos adaptats.

Accessibilitat visual


Ni la rampa d’accés ni les escales estan delimitada per bandes antilliscants.



Hi ha un mòdul multisensorial amb informació en Braille, macrotips i dues obres
accessibles al tacte.



Al taulell principal hi ha servei d’audioguies però només descriuen la informació del
mòdul.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte, tot i que al pis superior hi ha algun pany
de paret de color juntament amb les cartel·les, cosa que resta confort visual.

Accessibilitat auditiva


Es fan visites amb intèrpret de llengua de signes a demanda.

Accessibilitat intel·lectual


Tallers adaptats a demanda per grups.

3.1.2.6. MUSEU DEL CAU FERRAT


TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1933



DIRECTOR: Vinyet Panyella i Balcells



LOCALITZACIÓ: Carrer Fonollar, s/n, 08870 Sitges



XARXA D’EQUIPAMENTS: Museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació
de Barcelona i Xarxa de Museus d’Art de Catalunya



PÀGINA WEB: www.museusdesitges.cat/ca/museu/cau-ferrat/museu-del-cau-ferrat
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ACCÉS: Al costat de l’entrada general hi ha l’accés per les persones amb cadira de
rodes. Aquesta informació no s’especifica a la pàgina web



APARCAMENTS PER PMR: No



TARIFA: Entrada lliure

L’edifici Rocamora, seu del museu, va romandre tancat des del 2010 fins el 2014 per tal de
remodelar-ho i adequar tots els espais a les necessitats museístiques actuals. De moment, el
museu només contempla l’accessibilitat física i encara no s’ha programat cap proposta per
acostar la col·lecció a la diversitat de les altres necessitats específiques. No obstant, en un
futur es té previst instal·lar un espai tàctil, com en molts dels museus que formen part de la
xarxa de la diputació de Barcelona, i comprar dues cadires de rodes. També es té pensat
col·laborar amb la Fundació Ave Maria de Sitges per organitzar activitats adaptades amb
alguns dels seus usuaris.
L’accés principal al museu no és accessible pels usuaris amb cadira de rodes ja que un
esgraó de pedra dificulta la circulació però hi ha una entrada sense cap barrera
arquitectònica en una de les altres cares de l’edifici. Aquesta informació, lluny de ser una
bagatel·la, no s’especifica en la pàgina web ni a l’entrada mateixa de l’edifici, cosa que
podria dissuadir la visita d’algunes persones.
El moviment vertical i horitzontal de l’interior és totalment accessible gràcies als ascensors, a
les plataformes salvaescales i a les baranes, a excepció de dues zones amb esgraons: La
Cambra del Brollador i El Mirador del Maricel (veure fig. 18 i 19). Tot i que els dos espais són
accessibles a la vista sense la necessitat de descendir-hi, molts usuaris agrairien la col·locació
d’una rampa per poder gaudir completament dues de les joies del Cau Ferrat.
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Fig. 18 i 19. El Mirador del Maricel i La Cambra del Brollador . Font pròpia

RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’unes escales amb barana. Hi ha un accés alternatiu a un
altre costat de l’edifici accessible per cadira de rodes.



No hi ha barreres torniquet de control d’entrada.



El museu no es totalment accessible, hi ha dos espais amb desnivell impracticables pels
usuaris amb cadira de rodes.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Hi ha suficients bancs per descansar però sense respatller.



El recorregut és totalment practicable. Els pocs esglaons que hi ha es poden salvar
mitjançant un ascensor totalment accessible i plataformes elevadores.



Els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima però la majoria no tenen una
superfície inclinada. Tampoc tenen un espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.



Hi ha lavabos adaptats compartits.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en relleu.
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La mida dels textos i el cromatisme és correcte.



Hi ha senyalització lumínica a les escales de l’interior.

3.1.3. MUSEUS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA



752.552 habitants11



26.600 persones amb diversitat funcional d’entre 6 a 64 anys12
o

Veure-hi: 2.800

o

Sentir-hi: 3.300

o

Comunicar-se: 5.400

o

Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques: 4.600

o

Mobilitat: 10.500

3.1.3.1. MUSEU D’ART DE GIRONA


TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1995



DIRECTOR: Carme Clusellas i Pagès



LOCALITZACIÓ: Pujada de la Catedral, 12, 17004 Girona



XARXA D’EQUIPAMENTS: Xarxa de Museus d’Art de Catalunya



PÀGINA WEB: www.museuart.com



ACCÉS: Les persones que van amb cadira rodes han d’accedir pel carrer Pere
Rocabertí nº 4 avisant prèviament el personal i amb l’ajuda d’alguna altra persona.
Aquesta informació s’inclou a la pàgina web



APARCAMENTS PER PMR: Al costat de l’entrada general del museu hi ha dos
aparcaments



TARIFA: Entrada de pagament. Tarifa reduïda per les persones amb diversitat
funcional amb l’acreditació corresponent. S’indica a la pàgina web

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. INE
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre discapacitats, autonomia personal i situacions
de dependència de l'INE. 2008.
11

12

53

Museus i públics amb diversitat funcional:
Estudi sobre l’accessibilitat de les institucions museístiques de Catalunya

El Museu d’Art de Girona fou una de les primeres institucions museístiques catalanes en
adaptar la seva exposició permanent a les necessitats de les persones amb necessitats
visuals específiques amb un projecte iniciat al 1992. La sensibilització de l’equip directiu
d’aquell moment anava més enllà de les legislacions sobre accessibilitat i el museu
esdevingué un paradigma d’equipament cultural inclusiu. El projecte es va iniciar amb
l’exposició Veure amb les mans que estava conformada per 10 peces originals accessibles al
tacte. Juntament amb aquestes es va elaborar un fulletó, cartel·les i la senyalització de les
sales amb Braille. Posteriorment, al 1997, es van instal·lar dues taules experimentals amb
informació tàctil (veure fig. 20).
Actualment es conserven 5 peces tàctils (tot i que no s’especifica), una taula experimental i la
senyalització numèrica de les sales i d’algunes cartel·les en Braille. La tipografia de les
cartel·les i de la informació de les carpetes repartides per les diferents sales presenta una
tipografia apta per les persones amb visió reduïda i fins i tot a la sala que acull l’art gòtic hi
ha un full de disculpa per la manca de llum d’aquella zona per raons de conservació. Tots
els desnivells i alguns dels graons estan marcats amb relleu pododàctil i al taulell principal
s’ofereix un servei d’audioguia. Malauradament, la força del projecte inicial s’ha anat
difuminant i tots els esforços per acollir el públic amb necessitats visuals específiques no
s’han mantingut. La taula experimental està bastant descuidada i part dels adhesius en
Braille s’han desenganxat i l’innovador fulletó sobre el museu transcrit en el mateix sistema
de lectoescriptura es va retirar amb les posteriors modificacions del museu (en el apartat
d’accessibilitat visual del plànol que es facilita a l’entrada es pot llegir que encara el faciliten).
La pàgina web també està molt desfasada i és complicada d’entendre, però s’hi especifica
tota la informació sobre accessibilitat, tant física com visual. La terminologia és poc inclusiva
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ja que empra paraules com invident o minusvàlid, bastant pejoratives que ja estan bastant
en desús. No obstant, el museu té pensat renovar-la en un futur immediat.
Pel que fa a l’accessibilitat del recorregut, el museu està totalment adaptat, tot i les
característiques poc favorables que presenta l’arquitectura de l’històric Palau Episcopal.
Totes les sales de l’exposició permanent són accessibles amb cadira de rodes, a excepció
d’algun racó com la Presó o el pati de l’entrada principal. El recorregut vertical es va adaptar
instal·lant un ascensor que recorre totes les sales. Quasi tot el mobiliari del museu és
accessible, des del taulell principal ( dels pocs exemples de la mostra) a les vitrines i taules
expositives, que tenen espai lliure de base i superfícies inclinades. A l’entrada s’ofereix un
fulletó on hi ha el plànol de l’edifici amb referències sobre l’accessibilitat física del recinte
amb el pictograma SIA.
A diferència d’altres museus, el de Girona no ofereix activitats o visites adaptades regulars al
públic amb diversitat funcional, sinó que aquestes es programen a demanda i són
específiques. No obstant, des del 2010 que s’organitza el dia del visitant, on en cada edició
es posa l’accent en un col·lectiu diferent. El primer any va participar el públic amb
necessitats visuals específiques, el segon any el públic amb necessitats sensorials
específiques i el tercer any el públic amb necessitats cognitives específiques.

Fig 20. Taula experimental amb informació tàctil. Font pròpia.
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Fig. 21. Vitrina accessible. Font pròpia

Fig. 22. Transcripció en Braille de la taula d’experimentació que s’ha desenganxat per la manca de
manteniment. Font pròpia

RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’unes escales amb barana. Hi ha un accés alternatiu que
consta d’una rampa massa pronunciada que impedeix l’ascens de manera autònoma.



No hi ha barreres torniquet de control d’entrada.



Tots els espais són accessibles, a excepció de la presó i el pati de l’entrada general.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets té una alçada òptima i espai lliure de base.
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Hi ha servei de préstec de cadira de rodes.



Hi ha suficients bancs per descansar amb respatller.



El recorregut és totalment practicable. Les escales que hi ha es poden salvar mitjançant
un ascensor totalment accessible.



Els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima amb superfície inclinada i espai lliure
de base.



L’alçada dels textos és òptima.



Hi ha lavabos adaptats.



Plaça d’aparcament reservada al voltant del museu.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



Hi ha bandes antilliscants i material pododàctil en tots els desnivells de l’interior.



Hi ha informació en relleu. La senyalística està en Braille i el museu disposa de textos
amb macrotips a cada sala. També hi ha un gabinet tiflològic en mal estat de
conservació i algunes obres originals al tacte, però no estan indicades.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte.



Al taulell principal hi ha servei d’audioguies.



Es fan visites adaptades per grups a demanda.



Els espais amb insuficiència lumínica estan indicats mitjançant un plafó amb textos amb
macrotips on es demana disculpes als usuaris.



Informació relativa a la pàgina web.

3.1.3.2. MUSEU DE LA GARROTXA



TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1905



DIRECTOR: Montserrat Mallol i Soler



LOCALITZACIÓ: Carrer de l'Hospici, 8, 17800 Olot, Girona
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XARXA D’EQUIPAMENTS: Xarxa de Museus d’Art de Catalunya i Xarxa Territorial
de Museus de la demarcació de Girona



PÀGINA WEB: www.olotcultura.cat/equipaments/museus-dolot/museu-garrotxa



ACCÉS: Hi ha dos accessos generals, o bé per les escales o per l’ascensor



APARCAMENTS PER PMR: El museu no en té de propis



TARIFA: Entrada de pagament. Tarifa reduïda per les persones amb diversitat
funcional amb l’acreditació corresponent. No s’indica a la pàgina web

Des de fa més d’un any que el Museu de la Garrotxa treballa colze a colze amb l’empresa
banyolina Multisignes13, la qual l’assessora sobre matèria d’accessibilitat auditiva i li ofereix
intèrprets de la llengua de signes. Totes les visites guiades que es fan en qualsevol dels
equipaments de la xarxa Museus d’Olot són inclusives ja que sempre es compta amb aquest
professional. Per aquest motiu, el museu ha guanyat un públic fidel dintre d’aquest col·lectiu.
A més a més, a finals del 2014 es va organitzar un curs sobre accessibilitat universal impartit
per un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya en el que tots els tècnics del
museu i el personal d’atenció directe al públic hi van participar. Aquesta fou la primera fase
de tot un projecte que té l’objectiu de revisar la institució per fer-la més accessible al públic
amb diversitat funcional. Es té planejat fer un manual d’ús sobre inclusió i accessibilitat
museística.
El museu està situat al tercer pis de l’Hospici, la seva seu, i es pot accedir-hi mitjançant les
escales de pedra o per un ascensor obert al públic adaptat i amb la botonera amb Braille.
Pel que fa a l’accessibilitat física de l’interior, l’edifici és practicable, incloent-hi el mobiliari
que inclou espai lliure de base (veure fig. 23) , a excepció del taulell de l’entrada i l’expositor

13

http://www.multisignes.com/
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de la sala etnogràfica. No obstant, el museu només compta amb un banc sense respatller
per descansar, poc òptim per depèn de quines persones. El lavabo del museu no està
adaptat pels usuaris de cadira de rodes (cosa que s’afirma en el panell informatiu de
l’entrada del recinte) però a la primera planta de l’Hospici, seu del museu, si que n’hi ha un,
el qual està senyalitzat amb el pictograma corresponent en els dos cartells de l’entrada. Les
portes de vidre dels accessos, tant de museu com les de les dues sales destinades a les
exposicions temporals, requereixen una força considerable per obrir-les i difícilment ho
podria fer tothom.

Fig 23. Vitrines amb alçada lliure de base. Font pròpia.

RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’unes escales sense barana i amb un ascensor accessible.



Hi ha barreres torniquet de control de sortida.



Tots els espais són accessibles.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Hi ha suficients bancs per descansar però sense respatller.



El recorregut és totalment practicable.



Els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima però la majoria no tenen una
superfície inclinada. Alguns tenen un espai lliure de base.
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L’alçada dels textos és òptima.



Hi ha lavabos adaptats compartits a la planta baixa de l’Hospici però no hi ha cap
d’adaptat a l’interior del museu.



Plaça d’aparcament reservada al voltant del museu.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en relleu.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte, tot i que els plafons on hi ha els textos
introductoris de cada sala estan protegits per un plàstic que provoca reflexos i dificulta
la lectura.

Accessibilitat auditiva


Totes les activitats i visites guiades són inclusives i compten amb un intèrpret de llengua
de signes.

3.1.3.3. TEATRE-MUSEU DALÍ


TITULARITAT: Privada



ANY D’OBERTURA: 1974



DIRECTOR: Montse Aguer i Teixidor



LOCALITZACIÓ: Plaça Gala i Salvador Dalí, 5, 17600 Figueres



PÀGINA WEB: www.salvador-dali.org/museus/teatre-museu-dali/



ACCÉS: L’accés per les persones que van amb cadira de rodes és per la Plaça Gala
Dalí. Cal avisar prèviament al personal del museu. Aquesta informació no s’inclou en
la pàgina web ni al fulletó



APARCAMENTS PER PMR: El museu no en té de propis



TARIFA: Entrada de pagament. No s’ofereix cap tarifa especial per les persones
amb diversitat funcional
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Tot i ser un dels museus més visitats de Catalunya, el Teatre-Museu Dalí de Figueres no té
massa en compte els públics amb diversitat funcional. En primer lloc, la complexitat de la
seva arquitectura impedeix el desplaçament lliure amb cadira de rodes i només es pot
deambular per quatre de les sales, tot i que l’accés a algunes d’aquestes es podria
solucionar amb una petita rampa (fig. 24). No obstant, a la pàgina web ja s’hi especifica
aquesta informació i és possible fer una visita virtual. Un altre handicap per les persones
amb mobilitat reduïda és la tarifa de l’entrada, ja que el museu no contempla cap mena de
descompte tot i que només poden accedir a la meitat dels espais. A més, l’accés general hi
ha un petit esglaó que dificulta l’accés pels usuaris de cadira de rodes, però hi ha un accés
secundari a l’altre costat de l’edifici que l’obren amb avis previ (veure fig. 25).
La museografia del museu no inclou cap element que faciliti el recorregut al visitant amb
necessitats especials. L’alçada de les cartel·les i la mida de la lletra no són idònies, la majoria
de les vitrines són massa altes, sense espai lliure de base ni superfície inclinada, i les escales
no compten amb senyalització lumínica o pododàctil ni amb el nombre de passamans
adients. A més a més, les condicions lumíniques d’algunes sales tampoc són gaire
facilitadores per la visita dels usuaris amb limitacions visuals, tot i que es pot deure a
mesures de conservació. Pel que fa a les activitats i visites guiades tampoc s’inclou el públic
amb diversitat funcional, tot i que al llarg de la història del museu s’han desenvolupat
algunes activitats puntuals específiques per persones amb necessitats visuals específiques
amb col·laboració de la ONCE. Tanmateix, és dels pocs museus de la mostra que tenen
persones amb diversitat funcional contractades, en el cas del Teatre-Museu Dalí com a
assistents de sala.

Fig. 24. El petit esgraó que dóna accés a La Cambra del Tresor fa de la sala un reducte inaccesible
per tots aquells que vagin amb cadira de rodes. Font: http://www.salvador-dali.org/media/visitavirtual-dali/figueres1/figueres1.html
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Fig. 25. Accés secundari accessible. Font pròpia.

RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu consta d’unes escales sense barana. Hi ha un altre accés alternatiu a
mode de rampa amb baranes, accessible pels usuaris amb cadira de rodes.



Hi ha barreres torniquet de control d’entrada però queda fora del recorregut alternatiu.



No tots els espais són accessibles



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



No hi ha suficients bancs per descansar.



El recorregut no és practicable.



Els expositors i les vitrines no tenen una alçada òptima ni una superfície inclinada.
Tampoc tenen un espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.



Hi ha lavabos adaptats tancats amb clau.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en relleu.



No hi ha senyalització pododàctil ni bandes antilliscants en els desnivells.
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La mida dels textos i el cromatisme és correcte.



Hi ha sales amb insuficiència lumínica.

3.1.4. MUSEUS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA


438.001 habitants14



14.000 persones amb diversitat funcional d’entre 6 a 64 anys15
o

Veure-hi: 1.900

o

Sentir-hi: 2.200

o

Comunicar-se: 1.500

o

Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques: 1.600

o

Mobilitat: 6.800

3.1.4.1. MUSEU D’ART JAUME MORERA


TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1914



DIRECTOR: Jesús Navarro i Guitart



LOCALITZACIÓ: Carrer Major, 31, 25007 Lleida



XARXA D’EQUIPAMENTS: Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aràn i Xarxa
de Museus d’Art de Catalunya



PÀGINA WEB: www.mmorera.paeria.es



ACCÉS: No compte amb cap entrada accessible per cadira de rodes



APARCAMENTS PER PMR: El museu no en té de propis



TARIFA: Entrada lliure

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. INE
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre discapacitats, autonomia personal i situacions
de dependència de l'INE. 2008.
14
15
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La situació actual del Museu d’Art Jaume Morera és bastant deplorable ja que fa més de set
anys que està a l’espera de traslladar-se a l’edifici de l’Antiga Audiència Provincinal, en
procés de rehabilitació per adequar-lo com espai museístic. Però fins que no acabi el procés
de reconstrucció, que no es preveu fins ben entrat el 2018, roman en el Casino Principal.
L’accessibilitat física d’aquest edifici del primer terç del segle XX és nul·la ja que mai s’hi ha
fet cap projecte de remodelació. No obstant, el museu compte amb una cadira de rodes tot
i que segons una de les tècniques és quasi impossible la mobilitat vertical amb ajuda o
sense. L’única sala accessible és la temporal, ubicada a peu de carrer a pocs metres de
l’entrada principal del museu, però tampoc hi ha cap lavabo adaptat i ni cap ajuda tècnica
per descendir a la sala lúdica per activitats infantils del subterrani. Totes aquestes barreres
arquitectòniques es recullen en la pàgina web del museu i en un informe redactat per la
responsable del Departament d’Educació, Meritxell Bosch, que s’envia als centres educatius
que volen participar en alguna activitat.
L’únic col·lectiu amb diversitat funcional que es té en compte són els visitants amb
necessitats cognitives específiques, especialment els grups de Centres d’Educació Especial
que solen ser els que participen de manera més assídua. Els tallers són a demanda i
s’adapten a partir del disseny pensat pels grups de cicle inicial a les necessitats de cada
centre amb la col·laboració dels seus educadors i monitors. Segons la responsable de les
activitats pedagògiques, el taller de gravat té molt d’èxit i molts grups repeteixen
l’experiència. Una altra iniciativa que es volia dur a terme era la d’adaptar pel públic amb
necessitats visuals una exposició dedicada a l’escultor surrealista Leandre Cristòfol (Os de
Balaguer, 1908 – Lleida, 1998), elaborant material amb Braille i posant a disposició alguna
rèplica accessible al tacte, tot i que les previsions de la iniciativa no són massa favorables per
la manca de recursos econòmics.
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Fig. 26 i 27. Imatge de les dues entrades principals al museu, cap accessible per les persones amb
necessitats físiques específiques. Font pròpia

RESUM
Accessibilitat física


Els dos accessos del museu consten d’escales amb barana. No hi ha cap entrada
alternativa practicable pels usuaris de cadira de rodes.



No hi ha barreres torniquet de control d’entrada.



El museu en la seva integritat no és accessible.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Hi ha servei de préstec de cadira de rodes.



No hi ha suficients bancs per descansar.



Els expositors i les vitrines no tenen una alçada òptima ni una superfície inclinada.
Tampoc tenen un espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.



No hi ha lavabos adaptats.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en relleu.
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La mida dels textos i el cromatisme és correcte.



Hi ha bandes antilliscants en cada esglaó de l’interior.

Accessibilitat intel·lectual


Textos comprensibles.

3.1.5 MUSEUS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA


795. 100 habitants16



16.500 persones amb diversitat funcional d’entre 6 a 64 anys17
o

Veure-hi: 2.300

o

Sentir-hi: 3.000

o

Comunicar-se: 2.500

o

Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques: 2.800

o

Mobilitat: 8.900

3.1.5.1 MUSEU D’ART MODERN DE TARRAGONA


TITULARITAT: Pública



ANY D’OBERTURA: 1976



DIRECTOR: Rosa Ricomà Vallhonrat



LOCALITZACIÓ: Carrer Santa Anna, 8, 43003 Tarragona



XARXA D’EQUIPAMENTS: Xarxa de Museus de la Diputació de Tarragona



PÀGINA WEB: http://www.dipta.cat/mamt/



ACCÉS: Mateixa entrada per tothom



APARCAMENTS PER PMR: El museu no en té de propis



TARIFA: Entrada lliure

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. INE
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre discapacitats, autonomia personal i situacions
de dependència de l'INE. 2008.
16
17
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Del 1983 fins el 1991 es va dur a terme una remodelació de la Casa Martí, seu del MAMT, per
tal d’adequar-lo a les necessitats d’un museu modern. Durant aquesta adequació es va tenir
en compte l’accessibilitat física de tot l’edifici. No obstant, no serà fins el 2008 que
l’equipament s’obri als públics amb necessitats específiques gràcies al treball del servei
educatiu. Tot i que no comptava amb cap recurs museogràfic facilitador encara, es van
programar visites puntals per persones amb necessitats visuals, auditives i cognitives
específiques. Però aquestes tímides iniciatives només van ser el principi d’un projecte marcat
per la sensibilitat envers la diversitat social de tot un equip amb moltes ganes de treballar i
fer créixer el museu, que pren forma amb les jornades museístiques del 2010 Art, museus i
inclusió social. El mirall múltiple. Tot i que no es va parlar específicament dels visitants amb
necessitats específiques, si que es va subratllar la importància de les institucions culturals
com agents de canvi de la societat.
No serà fins el 2014 que el MAMT redefineix el seu espai museogràfic per adaptar-lo a les
necessitats específiques del públic mitjançant dos mòduls tàctils i amb l’assessorament de la
ONCE. El primer està dedicat a l’apropament a la tècnica de la fosa del bronze a la cera
perduda i està conformat per peces de bronze originals accessibles al tacte, textos en Braille,
macrotips i un audiovisual adaptat amb sistema de bucle magnètic subtitulat i interpretat
amb la llengua de signes catalana, castellana i internacional (veure fig. 28). El segon espai
multisensorial està dedicat al Tapís de Tarragona del 1970 de Joan Miró (Barcelona, 1893 –
Palma, 1983) i Josep Royo (Barcelona, 1945) i el conforma les mateixes característiques que
el primer (veure fig. 29) . No obstant, no n’hi ha prou en cedir un espai a l’experiència tàctil,
sinó que s’hauria d’estendre a tot el museu.
Al mateix any s’exposa Nix, un treball de l’artista Àlvar Calvet (Lleida, 1965) que neix de la
col·laboració amb un grup de sis persones cegues (A. Pérez, C. Lourdes, A. Zamfaño, J.
Gómez, J.Fuentes, J.Jiménez). L’objectiu era el d’apropar-se a la praxi artística d’una manera
més intuïtiva arraconant el sentit de la vista i el treball meditat del taller. Uns mesos després
es presenta Souls, una exposició del pintor Enric Llevat (Castellvell, 1977) amb la qual es
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desplega un discurs expositiu totalment accessible i sensible envers tots els espectres de la
diversitat humana.
El MAMT pot presumir de tot aquest currículum gràcies al seu servei educatiu, que a
diferència de moltes altres institucions museístiques té un rol molt actiu en tots els processos
que es duen a terme.

Fig. 28. Mòdul tàctil. Font pròpia.

Fig. 29. Representació del Tapís de Tarragona amb diferents relleus i informació en Braille. Font
pròpia
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RESUM
Accessibilitat física


L’accés del museu és planer i té una porta de vidre automàtica.



No hi ha barreres torniquet de control d’entrada.



Tots els espais són accessibles.



El taulell principal on s’expedeixen els tiquets no té una alçada òptima ni espai lliure de
base.



Hi ha servei de préstec de cadira de rodes.



El recorregut és totalment practicable. Els pocs esglaons que hi ha es poden salvar
mitjançant un ascensor totalment accessible.



Els expositors i les vitrines tenen una alçada òptima però la majoria no tenen una
superfície inclinada. Alguns tenen un espai lliure de base.



L’alçada dels textos és òptima.

Accessibilitat visual


L’escala d’accés no està delimitada per bandes antilliscants.



No hi ha informació en relleu.



La mida dels textos i el cromatisme és correcte, tot i que el color de les cartel·les de la
sala d’art modern resten confort visual.



Es fan visites gratuïtes als usuaris d’entitats que atenen a persones amb risc d’exclusió
sensorial.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat auditiva


Es fan visites gratuïtes als usuaris d’entitats que atenen a persones amb risc d’exclusió
sensorial.



Servei gratuït de signoguies.



Bucles magnètics a les audioguies.



Informació relativa a la pàgina web.

Accessibilitat intel·lectual


Tallers adaptats a demanda per grups.
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4. CONCLUSIONS
En primer lloc, és precís esmentar que les conclusions d’aquesta recerca no pretenen ser
declaratives ja que només es basen en una mostra limitada que no té perquè exemplificar la
tendència general dels museus Catalunya. També cal especificar que per identificar de
manera òptima si un equipament museístic compleix o no amb les exigències de
l’accessibilitat universal calen certs coneixements tècnics i estar al corrent de les necessitats
de cada usuari amb diversitat funcional, competències que tinc assolides però de forma
molt generalitzada i que s’escapen del currículum de la meva formació acadèmica. El fet de
partir pràcticament de zero en una disciplina que m’era bastant desconeguda ha endarrerit
la realització del marc teòric, juntament amb la manca de bibliografia específica sobre el
tema. No obstant, lluny de ser un obstacle ha esdevingut un incentiu per continuar
profunditzant sobre un tema que he arribat a estimar gràcies a les hores dedicades. La
informació obtinguda podria ser el punt d’inici d’un estudi més exhaustiu que treballés amb
una mostra més àmplia o que poses l’accent en els visitants amb necessitats específiques i
no en l’oferta museística.
Una altra de les conseqüències d’haver consumit certa literatura, concretament la
relacionada amb la lluita dels drets socials de les persones amb diversitat funcional,
juntament amb els llibres més avesats a la museologia, duen a reflexionar sobre les
institucions museístiques, presentades com paradigmes utòpics que presumeixen de ser
una àrea de relacions humanes on es propicia el trobament transcultural i trans-social, no
obstant, això és una realitat a mitges. La funció social del museu s’hauria de centrar un xic
més en la ciutadania a qui en principi ofereix els seus serveis, ampliar les seves mires i
prendre consciència de la responsabilitat envers la societat que té. Hauria d’emanar-se de
l’energia del concepte de vida independent per treballar en pro d’una museologia inclusiva
exemplar que valora la diversitat humana i educa en valors.
Qüestionar i reflexionar sobre les nostres institucions és una pràctica molt saludable però no
era l’objectiu principal al que s’encomanava la recerca, el qual era identificar les barreres
físiques i actitudinals dels museus de la mostra (veure punt 1.1). Abans de començar amb
l’enumeració s’ha d’especificar que la lectura d’aquest anàlisi s’ha de posar en relació amb el
context econòmic en el que ens trobem, sumit en una crisi econòmica que ha afectat
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durament al sector i que pot dificultar la implantació de mesures facilitadores. No obstant,
tot i les circumstàncies cada vegada més els agents culturals tenen més en compte als
pública amb necessitats específiques, però encara no és suficient i queda molta feina per fer.
Per facilitar la lectura i la comprensió de les barreres detectades s’ha optat per fer-ho d’un
mode més esquemàtic i ordenar-les en funció de la necessitat específica que afecten. Els
resultats són els següents:


Necessitats físiques específiques:

L’accessibilitat física és una qüestió plenament assumida pel què fa l’adequació
arquitectònica i és el col·lectiu que menys impediments trobarà. Tots els museus de la
mostra presenten una entrada accessible (a excepció d’un però perquè de moment roman
en un espai que no és la seva seu definitiva), però cosa que no assegura que siguin inclusius,
ja que quatre de la mostra tenen una entrada específica segregada pels usuaris que no
poden deambular per les escales. Tampoc aproven en inclusió amb la gestió dels lavabos
adaptats ja que la immensa majoria resten tancats amb clau, ni amb el mobiliari museogràfic
(vitrines, expositors, taulell principal, etc.), ja que encara que s’hagi identificat algun element
d’ús universal la majoria no tenen alçada lliure de base ni un suport inclinat (veure punt
6.3.11).
En resum, els usuaris amb mobilitat reduïda poden accedir sense cap gran complicació però
no s’assegura una visita del tot confortable, tot i la presència generalitzada de bancs per
descansar i préstec de cadira de rodes. Poden tenir complicacions a l’hora de trobar
aparcament reservat al voltant del museu els que vinguin amb cotxe per la manca
d’estacionaments (només tres en tenen) i els que vinguin amb transport públic tindran la
feina de buscar quin és el més adequat per les seves necessitats (si és que hi ha) perquè no
s’especifica res de tot això en cap de les pàgines web.


Necessitats auditives específiques:

Els usuaris que forment part d’aquest grup podran accedir i gaudir del patrimoni artístic
exhibit sense cap problema, però si volen participar en els activitats que genera el museu ho
tindran molt més complicat si són signants. Només quatre dels museus fan visites de forma
regular amb llengua de signes però no hi ha intèrpret en totes les activitats. Només un dels
museus ofereix servei de signoguies i tres tenen bucles magnètics, cosa que tots ho
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especifiquen en la pàgina web. En cap dels museus hi ha un sol treballador que tingui
coneixement de la llengua de signes i només en un dels que projecten algun audiovisual té
subtítols i interpretació signada (veure punt 6.3.12).
En resum, la barrera principal que es poden trobar les persones amb aquest tipus de
diversitat funcional és en la participació social en les activitats, però no en la visita en si en el
museu.


Necessitats visuals específiques:

Són el col·lectiu que més complicat ho tenen ja que en cap dels museus difícilment podran
gaudir d’una visita completa i autònoma, concretament amb els que tenen ceguera total.
No obstant, seria injust inculpar als equipaments ja que facilitar tot un discurs museogràfic
practicable per ells és molt difícil. Però si que hi ha solucions pensades per adaptar els
continguts com informació en alguns punts en Braille o peces accessibles al tacte. Cinc dels
museus analitzats tenen algun recurs multisensorial però en aquest cas no és suficient sense
algun taller adaptat. Hi ha dues institucions que ho fan de forma regular i dues més que ho
fan a demanda per grups. D’altra banda, les persones que conserven alguna resta visual es
poden beneficiar d’informació en macrotips en tres dels museus i de lupes augmentatives
en un. Però pot ser que no es sentin del tot còmodes en molts espais ja que per raons de
conservació algunes peces no poden ser exposades a potència lumínica, informació que
s’especifica en un text amb macrotips en una de les institucions (veure punt 6.3.13).


Necessitats cognitives específiques:

En la majoria dels museus s’organitzen tallers adaptats a demanda per Centres d’Educació
Especial i altres entitats relacionades. Es solen dissenyar adaptant les activitats pensades pel
públic infantil, a excepció de dos dels museus, que les fan de manera personalitzada en
funció de les característiques del grup i amb l’ajuda dels educadors que acompanyaran els
visitants. Aquest servei més personalitzat dóna molt bons resultats segons ells. Però a banda
de pràctiques grupals no hi ha cap museu que ofereixi informació en lectura fàcil ni guies
visuals amb pictogrames. També s’han d’incloure les institucions adherides al programa
Apropa Cultura, però en aquest cas sol ser aquest servei el que organitza les activitats



Aspectes generals de la diversitat funcional:

72

Museus i públics amb diversitat funcional:
Estudi sobre l’accessibilitat de les institucions museístiques de Catalunya

Segons s’ha pogut observar, una de les arrels de les males pràctiques podria ser la falta de
formació del personal, mancat d’informació bàsica sobre condicions d’accessibilitat. Dels
onze museus de la mostra tres han organitzat alguna jornada relacionada amb el tema, fet
que es nota en l’actitud del museu envers els públics amb diversitat funcional (veure punt
6.3.5). Un altre aspecte a millorar és la col·laboració amb associacions, que en el cas
d’aquets museus sol ser-hi però de manera molt puntual i difícilment pot generar canvis
gaires substancials, cosa que una participació més assídua en els afers del museu resultaria
molt enriquidora. No obstant, si que s’ha creat una xarxes de museus que permet la
cooperació i l’intercanvi d’idees, formada per deu museus de Barcelona dintre dels quals hi
ha quatre de la mostra. I finalment, es troba a faltar algun tipus d’avaluació de l’experiència
del visitant al museu, instrument que permetria obtenir dades molt valuoses per millorar el
servei.
D’altra banda, revisant els resultats obtinguts s’observa que els usuaris solen fer les visites
acompanyats, segurament per diferents motius. Per una banda pel plaer de compartir una
experiència i per l’altre per suplir les carències d’accessibilitat. Però més enllà d’aquestes
raons hi ha limitacions intrínseques i autoimposades que frena el gaudi de l’oci de les
persones amb diversitat funcional. Una d’elles és la dificultat que tenen alguns alhora de
prendre decisions pròpies i una falta d’assoliment d’eines que ens capaciten a tots en el
nostre dia a dia, fruit de la sobreprotecció familiar. La por a assumir riscos pot frenar la visita
a un lloc que no forma part de l’entorn conegut. Però les institucions museístiques també
poden posar el seu gra de sorra per mitigar aquesta situació incorporant-los com a
treballadors, per exemple, o voluntaris. De tots els museus de la mostra només en dos hi
treballava alguna persona amb diversitat funcional (veure punt 6.3.6).

Finalment, es convenient afegir que no existeix cap metodologia de treball única i vàlida, ja
que cada museu és diferent i necessita solucions específiques en funció de la col·lecció, la
seu o les possibilitats de cadascú. Però el que si que penso, si se’m permet l’expressió, és
que hi ha una fórmula màgica que sempre funciona, la de posar-se al lloc de l’altre. Si
sempre tenim present la diversitat dels visitants que vindran a veure el museu i treballem
amb passió perquè tots puguin exercir el seu dret a la cultura i passin una estona agradable,
els dissenys accessibles sorgiran sols quan ens hi posem a cavil·lar.
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6. ANNEXES

6.1 MODEL D’ENTREVISTA

NOM DEL MUSEU:
1 - Nom i cognoms de la persona entrevistada:
2 - Càrrec:
3 - Coneixement de la legislació i normativa rellevant relativa a les persones amb
discapacitat:
4 - Programa de visites guiades:
5 - Programa d’activitats culturals per adults:
6 - Programa d’activitats culturals per nens:
7 - Han participat en alguna activitat persones amb discapacitat?
8 - Quin tipus d’usuaris amb discapacitat han participat de manera més habitual?
9 - En quines activitats han participat?
10 - Han vingut com a part de grups organitzats o de manera individual?
11 - Han vingut persones amb discapacitat visual amb gossos d’assistència?
12 - Planteja la presència d’un gos d’assistència algun problema?
13 - Quan han vingut persones amb discapacitat s’han hagut d’ adoptar mesures especials?
Ha sorgit alguna mena de contratemps?
14 - Quan es desenvolupa una activitat, es tenen en compte les persones amb discapacitat?
15 - En quin tipus de programa o activitats?
16 - Quins aspectes es tenen en compte?
17 - Quines mesures facilitadores s’han adoptat?
18 - Hi ha alguna activitat específica per persones amb discapacitat?
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19 - Hi ha persones amb discapacitat contractades?
20 - A l’hora de contractar el personal es valora tenir coneixements sobre discapacitat?
21 - Hi ha algun treballador en atenció directe al públic que estigui específicament preparat
per atendre les persones amb discapacitat?
22 - Algun dels treballadors coneix algun dels sistemes lingüístics vinculats a algunes
necessitats especials?
23 - Respecte a la formació, s’ha impartit o està planificat impartir algun curs sobre atenció
al públic amb discapacitat? Descriure:
24 - Es col·labora amb alguna institució o associació de persones amb discapacitat? Quina
o quines?

87

Museus i públics amb diversitat funcional:
Estudi sobre l’accessibilitat de les institucions museístiques de Catalunya

6.2 MODEL DE FITXA D’OBERSVACIÓ
DADES GENERALS

Nom del museu
Localització
Pertinença a una xarxa d’equipaments
Nom de la xarxa
Pàgina web
Titularitat
Finançament
Data d’obertura
Última Modificació o ampliació rellevant
Política de preus. Es contempla algun descompte per les persones amb discapacitat?
S’especifica en la pàgina web?

AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’INCLUSIÓ FÍSICA I COMUNICATIVA EN
L’ACCÉS
Tipus d’accés

Accés amb escales

Escales rectes
Mateix accés per les persones amb mobilitat
reduïda
Cal avisar prèviament el personal
S’especifica en la pàgina web
Petja i contrapetja adequats
Passamans
Paviment adequat
Marques senyalitzadores en les escales
Presència

de

plataforma

elevadora

accessible o ascensor
Aparcaments propis

AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’INCLUSIÓ FÍSICA I COMUNICATIVA EN
L’ENTRADA/SORTIDA I RECEPCIÓ
Portes
Sistema de control d’entrada
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Compleix condicions d’accessibilitat
Accés

alternatiu

si

no

compleix

l’adequació
Escales
Escales rectes
Petja i contrapetja adequades
Presència de passamans necessaris
Paviments adequats
Senyalització lumínica
Senyalització pododàctil
Presència

de

plataforma

elevadora

accessible o ascensor
Mostrador de recepció
Mesures òptimes d’accessibilitat
Alçada lliure d’obstacles en la base
Servei de préstec de cadires de rodes
Servei de seients transportables
Servei

de

préstec

d’audioguies

No
Servei de préstec de signoguies
Panell informatiu
Alçada adequada
Contrast adequat
Mida de les lletres adequada
Informació en Braille
Plànol de l’edifici
Informació sobre accessibilitat
Ascensors
Lavabos accessibles a PMR
Quantitat adequada
Senyalització amb el símbol internacional
Suficient espai lliure en l’interior
Piques adequades
Alçada òptima del mirall
Urinaris adequats
Ús compartit
Tancat amb clau

AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’INCLUSIÓ FÍSICA I COMUNICATIVA EN LES SALES
EXPOSITIVES
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Condicions de l’espai interior
Il·luminació adequada
Acústica adequada
Senyalització tàctil
Accés a totes les sales
Paviment adequat
Senyalització pododàctil
Moviment vertical accessible
Bucles inductius
Disposició del mobiliari
No obstaculitzen el pas
Abast d’ús
Seients per descansar
Taules i vitrines amb alçada lliure
d’obstacles en la base
Vitrines inclinades
Suport informatiu
Alçada adequada
Contrast adequat
Mida de la lletra adequada
Informació en Braille
Maquetes accessibles al tacte
Peces originals o reproduccions
accessibles al tacte
Vídeos amb subtítols

AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’INCLUSIÓ FÍSICA I COMUNICATIVA
Fulletó o guia general
Mida de la lletra adequada
Contrast adequat
Referències espacials
Llenguatge adequat
Referències sobre accessibilitat
Fulletó adaptat
Terminologia inclusiva
Visites guiades
Visites guiades en llenguatge de
signes
Visites adaptades per persones amb
discapacitat visual
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Visites adaptades per persones amb
discapacitat auditiva
Visites adaptades per persones amb
discapacitat intel·lectual
S’especifiquen en la pàgina web
Pàgina web
Informació sobre l’accessibilitat del
museu prèvia a la visita
Discapacitat física
Discapacitat visual
Discapacitat auditiva
Discapacitat intel·lectual
Terminologia inclusiva
Vídeos subtitulats
Programa de visites adaptades
Visita virtual
Plànol
Inclou

informació

sobre

accessibilitat
Contacte

per

consultes

d’accessibilitat
Level

A

Conformance

to

Web

Content Accessibility Guidelines 2.0
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6.3 GRÀFIQUES

6.3.1 TITULARITAT DELS MUSEUS

6.3.2 POLÍTICA DE PREUS
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6.3.3 PÚBLIC AMB DISCAPACITAT MÉS ASSIDU SEGONS EL MUSEU

6.3.4 COL·LABORACIÓ AMB ASSOCIACIONS O INSTITUCIONS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
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6.3.5 MUSEUS ON S’HA IMPARTIT ALGUN CURS SOBRE ATENCIÓ AL PÚBLIC AMB
DISCAPACITAT

6.3.6 TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT
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6.3.7 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT FÍSICA. TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA

6.3.8 ACCÉS EN ELS EDIFICIS HISTÒRICS
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6.3.9 EDIFICIS HISTÒRICS AMB ACCÉS A TOTES LES SALES

6.3.10 MOSTRADOR DE RECEPCIÓ ACCESSIBLE
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6.3.11 CONDICIONS D’INCLUSIÓ FÍSICA DE L’EDIFICI

6.3.12 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT AUDITIVA
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6.3.13 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT VISUAL
6.3.13.1 SERVEI DE PRÉSTEC D’AUDIOGUIES

6.3.13.2 INFORMACIÓ EN BRAILLE
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6.3.13.3 MAQUETES ACCESSIBLES AL TACTE

6.3.13.4 SENYALITZACIÓ TÀCTIL
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6.3.14 INFORMACIÓ PRÈVIA SOBRE L’ACCESSIBILITAT DEL MUSEU

6.3.14.1 INFORMACIÓ PRÈVIA SOBRE ACCESSIBILITAT FÍSICA
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6.3.14.2 INFORMACIÓ PRÈVIA SOBRE ACCESSIBILITAT AUDITIVA
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6.3.14.3 INFORMACIÓ PRÈVIA SOBRE ACCESSIBILITAT VISUAL
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6.4 GUIA VISUAL DEL MUSEU DE LA GARROTXA
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6.5 CD AMB TOTES LES ENTREVISTES I FITXES D’OBSERVACIÓ
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