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Les visites teatralitzades a espais naturals protegits donen
vida al patrimoni natural, cultural i etnogràfic, i permeten
descobrir els seus orígens i evolució d’una manera amena,
associada a un record agradable, elements que reforcen
la vinculació afectiva amb l’espai i motiven una actitud de
respecte i admiració.
Aquestes rutes teatralitzades, dirigides a tots els públics,
faciliten, especialment, l’accés i la participació de persones
amb diversitat funcional de forma inclusiva.

NatUra, un viatge pels cinc sentits és un itinerari guiat
inclusiu, amb dos actors i un educador ambiental, que es
fa a l’itinerari adaptat de la Casa Nova de l’Obac a l’Obac
Vell. La participació és gratuïta i per a totes les edats.
Es pot demanar un intèrpret de llenguatge de signes i el
préstec de material adaptat per a la millora de la mobilitat.
Dates: 29 d’abril, 27 de maig, 17 de juny, 30 de setembre,
28 d’octubre i 25 de novembre
Horari: a les 12 h. Durada: 1 h i 30 min
Longitud: 800 m. Dificultat: baixa
Lloc: Casa Nova de l’Obac
(Ctra. B-122 de Terrassa a Rellinars, km 9,8)
Informació i reserves: tel. 937 855 461,
de dilluns a divendres, de 8.30 h a 17.30 h;
rutesteatre@diba.cat
parcs.diba.cat/web/accessibilitat/
la-ruta-teatralitzada-inclusiva
Cal inscripció prèvia
Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
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Els espais naturals són el millor escenari possible per integrar
natura, cultura i història mitjançant l’expressió artística i el
llenguatge simbòlic del teatre.

