
GUIA DE VALLS ACCESSIBLEoci 

Adrià Moreno Dalmau, estudiant de 2n curs de Batxillerat a l’Institut Narcís Oller de Valls, ha 
realitzar la Guia d’accessibilitat dels establiments d’oci de Valls. 

La Guia és el resultat del treball de recerca que ha realitzat durant el present curs acadèmic, 
treball que ha estat tutoritzat per la professora Rebeca Rebert de l’àrea de tecnologia del 
mateix Institut, i també ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Tarragona Unida. 

L’Adrià, motivat per un noi jove de la seva família que va quedar en cadira de rodes al patí un 
accident de trànsit, va voler comprovar si una persona amb alguna discapacitat física i fins i tot 
les persones grans, poden tenir una vida “normal” i poder accedir als locals d’oci de la Ciutat. 

El treball analitza més de 160 establiments, com hotels, restaurants, bars, cafeteries, etc. i 
valora l’accessibilitat de les diferents zones dels establiments, com són l’accés al local, 
l’interior, els lavabos, terrassa i aparcament, i els classifica com adaptat, practicable i 
inaccessible, entenent com adaptat si l’usuari pot fer ús amb total independència, practicable 
si ho pot fer de forma autònoma encara que sigui amb cert esforç, i inaccessible si no permet 
l´ús independent. 

La Guia, inspirada en la Guia d’accessibilitat de Cambrils on l’ONG Fundació Tarragona Unida 
va col·laborar en la seva confecció,  ha incorporat 150 establiments, degut a que alguns dels 
160 analitzats han tancat portes, durant els mesos que ha durat la recerca.  

La Guia ha volgut donar un valor afegit i ha incorporat un annex amb més informació i dades 
sobre l’establiment i d’interès per al públic en general, com ara la seva descripció ambiental, 
especialització, horari, equipaments, ofertes, etc.  

Com a conclusió del treball s’ha pogut comprovar que majoritàriament als locals d’oci de Valls 
es pot accedir, encara que en alguns casos sigui amb força dificultat, però per altra banda i 
també majoritàriament els locals no disposen de serveis adaptats cosa que dificulta greument 
el desenvolupament de la vida quotidiana. 

La guia és pot consultar a l’adreça  http://es.calameo.com/read/00202594517aeee0bc6eb 

 

Les principals dades estadístiques de les zones més representatives són: 

 ACCÉS ITINERARI SERVEI 

ADAPTAT 50,00 % 87,33 % 29,34 % 

PRACTICABLE 27,34 % 6,67 % 0,67 % 

INACCESSIBLE 22,66 % 6,00 % 69,99 % 
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Les dades numèriques específiques són les següents: 

ACCÈS EDIFICI LOCAL     

    
20 13 12 BARS 
17 12 7 CAFETERIES GRANGES 
5 1 1 MUSICALS 

19 11 8 BARS-RESTAURANTS 
11 6 5 RESTAURANTS 
2 0 0 HOTELS 

75 41 34 TOTALS 
ADAPTAT PRACTICABLE INACCESSIBLE 

  

ITINERARI LOCAL     

    
    37 4 4 BARS 

34 1 1 CAFETERIES GRANGES 
5 2 0 MUSICALS 

34 2 2 BARS-RESTAURANTS 
18 2 2 RESTAURANTS 
2 0 0 HOTELS 

131 10 9 TOTALS 
ADAPTAT PRACTICABLE INACCESSIBLE 

  

SERVEIS       

    
    9 1 35 BARS 

7 0 29 CAFETERIES GRANGES 
5 0 2 MUSICALS 

10 0 28 BARS-RESTAURANTS 
11 0 11 RESTAURANTS 
2 0 0 HOTELS 

44 1 105 TOTALS 
ADAPTAT PRACTICABLE INACCESSIBLE 

  

 

 

 



 


