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és un servei que facilita l’accés 
universal, inclusiu i multimèdia a la 
informació sobre patrimoni cultural a tots 
els públics, mitjançant l’audiodescripció, la 
interpretació en llengua de signes, la 
subtitulació i els jocs educatius sobre els 
llocs d’interès. 
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Què diuen alguns estudis?

• Gairebé 4 de cada 10 persones consideren que els museus d'art o història "no són llocs per 
mi", segons l’estudi “Why Cultural Organizations Are Not Reaching Low-Income Visitors”

• Les campanyes de difusió se centren massa en el perfil del visitant històric, deixant de 
banda els millenials que tenen molt a dir (Richardson, J., s.d.)

• L'ús de les TIC com a part de les visites a centres culturals incrementa un 7% la satisfacció
de l’usuari, segons l’estudi “Social Media is More Important Than Ever For Cultural Entities”

• + EXPERIÈNCIA DE L’USUARI
• + IMPORTÀNCIA A L’USUARI FINAL i no tant a l’objecte cultural
• INSTITUCIONS + OBERTES, INCLUSIVES I PARTICIPATIVES
• + CONNEXIÓ i + INSPIRACIÓ
• + VINCULACIÓ DE L’USUARI amb l’objecte cutural

https://www.colleendilen.com/2016/05/18/why-cultural-organizations-are-not-reaching-low-income-visitors-data/
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2015/03/La-audiencia-esta-muerta.pdf
https://www.colleendilen.com/2019/06/19/social-media-is-more-important-than-ever-heres-what-you-need-to-know/
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Accessibilitat universal | Experiència de l’usuari | Paper actiu del participant

Informació bàsica, ràpida, 
professional, d’alta qualitat i per 
a tothom.

Difusió de la informació turística in situ, 
de manera instantània, 24 hores al dia 
tots els dies de l’any quan l’usuari ho 
desitgi (en exteriors)

Informació gratuïta i de fàcil 
accés per a l’usuari

Informació actualitzada en 
diferents formats i multimèdia

Informació lúdica i cultural 
adaptada al llenguatge infantil 

Informació adaptada a persones 
amb diversitat funcional

Les nostres càpsules informatives duren entre 30 i 40 
segons; hem escollit aquest format tenint en compte en 
com la gent consumeix la informació. La informació que 
escollim és curiosa i busca connectar amb les vivències 
dels usuaris. 

Amb l’objectiu de facilitar el màxim 
possible la difusió i el consum de la 
informació. Fomentem la experiència de 
l’usuari. 

La tendència és adoptar l’accessibilitat 
universal en tots els àmbits per a crear 
institucions inclusives i obertes. 

No només per a nens sinó també pels 
adults que passen de ser espectadors a 

participar jugant. 

Els diferents formats afavoreixen assolir 
l’accessibilitat universal a la informació.

Oferir un tast de la informació de manera 
gratuïta afavoreix posar l’usuari al centre 

fent entendre que si no accedeix és perquè 
no vol fer-ho.
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"Llibre Blanc de la creació, formació i desenvolupament de públics de la cultura"
Comissió de Cultura de Congrés, el Ministeri de Cultura i Esport (2018)

• Garantir el dret constitucional d'accés universal a la cultura i millorar els índexs de participació en la 
vida cultural de tota la ciutadania.

• Promoure la inclusió d'aquells sectors en risc d'exclusió.

• Construir una ciutadania formada i amb sentit crític, capaç d'impulsar, quantitativa i qualitativament, 
l'oferta cultural de país i estimular l'excel·lència del mateix sector professional.

• Contribuir al desenvolupament, diversificació i millora de l'oferta cultural, a l'enfortiment dels sectors 
culturals i al progrés de l'ocupació en el sector.

• Impulsar polítiques públiques que posin als públics en el centre per part de les diferents 
administracions.

• Introduir la variable o dimensió educativa i formativa en les polítiques públiques adreçades al sector 
cultural.
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• Construcció i adequació        
d’instal·lacions que tinguin   
en compte les necessitats    
dels nens i nenes

• Modernització tecnològica
• Innovació
• Creativitat
• Emprenedoria
• Promoció del turisme             

sostenible
• Promoció de la cultura i          

productes locals

• Desenvolupament              
d’infraestructures fiables i 
de qualitat

• Accés assequible i             
equitatiu per a tots

• Potenciació i promoció de 
la inclusió social de  totes 
les persones,                       
independentment de la   
seva condició

• Destins sostenibles i 
patrimoni
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1r pas 2n pas

3r pas 4t pas

5è pas
Qualsevol persona que visita 

un lloc d’interès
Per exemple, 

la Casa de la Vall

Amb el seu dispositiu mòbil, 
llegeix el codi QR

Selecciona el format i es 
reprodueix el contingut 

Es troba un panell informatiu 
adaptat amb braille

#ElCodiPerfecte

LA CASA DE LA VALL

www.andorraparlapp
.com

CATALÀ

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ENGLISH

Tots els drets reservats | Andorra Parl'APP 
a/e: parlapp@andorraparlapp.com | @Andorra_ParlAPP

CC

Joc educatiu 
sobre el lloc 
de la visita

Menú adaptat per 
a persones amb 

discapacitat visual

Menú ampliable i 
personalitzable

(web, altres 
continguts, etc)

Vídeos amb 
àudios i llengua 

de signes, 
subtitulats, amb 

contingut 
actualitzat en 

diferents idiomes
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Braille → accés persones 
amb discapacitat  visual

Diferents idiomes 
→ accés turistes

Pictogrames→ accés 
persones amb dificultats 

cognitives

Senyalització en relleu 
del QR amb les directrius 

de l’ONCE

Color taronja recomanable 
per a persones amb 

visibilitat reduïda

Mida de la lletra adaptada per a 
persones amb visibilitat 

reduïda

Espai reservat pel client
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Sant Julià de 
Lòria

Andorra la 
Vella Escaldes -

Engordany

Encamp

La Massana

Ordino
Canillo

Programa Infoturisme→ Andorra Turisme i els 
Departaments de Turisme dels 7 Comuns col·laboren en el 
desenvolupament de projectes d’àmbit turístic d’interès 
per al conjunt del país i que son finançats a parts iguals 
entre Andorra Turisme i les parròquies. 

91 punts                      a tota Andorra
13 punts per parròquia

CC

14 plafons                      a tota Andorra
2 plafons per parròquia

CC

Flora i fauna | panoràmiques
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Guanyadors:

Moltes gràcies!!

parlapp@andorraparlapp.com
www.andorraparlapp.com

Fundadors

https://www.facebook.com/Andorraparlapp/
https://www.linkedin.com/company/andorraparlapp/
https://twitter.com/Andorra_ParlAPP
https://www.instagram.com/andorra_parlapp/

