Xarxa de Parcs Naturals

BENVINGUTS
AL PARC

No et quedis a casa!
L’accessibilitat a la
Xarxa de Parcs Naturals
parcs.diba.cat/web/accessibilitat

Itineraris i rutes
Itineraris adaptats
Alguns parcs de la
Xarxa de Parcs Natu
rals tenen itineraris
senyalitzats adaptats,
accessibles per a per
sones amb discapaci
tat física o visual. En
total són set els itine
raris adaptats.
Rutes teatralitzades
Els espais naturals són
el millor escenari pos
sible per integrar na
tura, cultura i història
mitjançant l’expressió
artística i el llenguatge
simbòlic del teatre.
En alguns parcs es
fan rutes teatralitza
des que faciliten, es
pecialment, l’accés i la
participació de persones amb discapacitat visual i/o
auditiva, i persones amb mobilitat reduïda. Aquestes
accions són inclusives, és a dir, van dirigides a tots els
públics, tinguin o no alguna discapacitat.
Rutes accessibles
El web de rutes ac
cessibles proporciona
recursos adaptats a
persones amb disca
pacitat visual. Aques
tes persones dispo
sen d’una audio
g uia
del recorregut a partir
del recurs Woices i un
joc de geocerca (geo
caching) amb pistes
per trobar «tresors»
que s’hi amaguen.

rutesaccessibles.diba.cat

Materials adaptats
Diferents equipaments dels parcs ofereixen un servei
gratuït de préstec de material adaptat. Són materials
que poden ajudar a fer més accessibles els nostres
espais naturals. Es poden sol·licitar in situ (millor anti
cipadament) complimentant una fitxa de préstec.
Entre aquest material hi ha bicicletes de mà (hand
bike), terceres rodes adaptables a cadires de rodes,
cadires Joëlette, tàndems, barres direccionals, dossiers en braille dels itineraris adaptats i una col·lecció
de fitxes de flora i fauna amb sons i olors, i també
en braille.
Aquest material té un paper destacat en favor d’una
educació ambiental inclusiva al territori dels parcs na
turals.

Programes escolars
La Diputació de Barcelona desenvolupa programes
pedagògics en els parcs, de manera ininterrompu
da, des de l’any 1984. Es tracta del programa Coneguem els nostres parcs i del programa escolar
Viu el parc.
Des de l’any 2007 es fan les tasques necessàries per
tal d’adaptar els recursos d’aquests programes a les
necessitats de les nenes i els nens amb dificultats
d’accés.
Actualment qualsevol grup escolar que participi en
un d’aquests programes, i tingui integrat algun alum
ne amb discapacitat, té la possibilitat de participar-hi
plenament, sense que un dels companys del grup
s’hagi de quedar a casa o a l’escola.

Presentació
Les dificultats d’alguns sectors socials per fer ac
tivitats que s’ofereixen en els espais naturals pro
tegits, reclama tots els esforços possibles per fa
cilitar l’accessibilitat de tothom.
En el marc de la col·laboració entre l’Obra Social
“la Caixa” i la Diputació de Barcelona per al des
envolupament del Pla de gestió integral per a la
conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de
Parcs Naturals, s’estan duent a terme des de fa
uns anys diversos projectes per adaptar equipa
ments i serveis al sector social de persones amb
discapacitat.
Aquest fullet vol donar a conèixer tot un ventall de
possibilitats perquè moltes persones no es quedin
a casa i vinguin a conèixer els nostres parcs.

parcs.diba.cat/web/accessibilitat
Accediu-hi i trobareu tota la informa
ció d’aquest fullet, convenientment
ampliada. També coneixereu molts
equipaments adaptats de la Xarxa de
Parcs Naturals, les rutes accessibles
i jocs interactius inclusius, a més de
moltes altres informacions d’interès.
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals
Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Diputació de Barcelona o a través d’un consorci
Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Generalitat de Catalunya o a través d’un consorci

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona posa
a l’abast dels ciutadans centres d’informació i documentació,
itineraris senyalitzats i rutes guiades, museus i exposicions,
equipaments pedagògics i culturals, albergs, allotjaments
rurals i d’acampada, publicacions i audiovisuals, tallers, cursos i estades ambientals, entre d’altres serveis i activitats.

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savasso
na, 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.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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