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Organització del dossier

Aquest dossier tècnic us permetrà disposar d’algunes informacions importants en el
coneixement de la diversitat funcional. També trobareu com ens hi podem adaptar, i
amb quines eines comptem per a treballar amb una o altra.
Tot seguit trobarem les fitxes-resum de les activitats més originals imaginades als llocs
on s’han realitzat. Al final del dossier trobareu un petit glossari de paraules no habituals
i un seguit d’eines útils per a animar-vos a tirar endavant les vostres pròpies
experiències.
Entremig del text trobarem “píndoles informatives” complementàries aportades en
aquesta traducció/adaptació i també opinions personals.
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Públic amb diversitat funcional en espais naturals
Quan, de l’altra banda dels Pirineus, la Féderation des Réserves Naturelles Catalanes
ens varen convidar a compartir experiències en accessibilitat a la natura, poc ens
imaginàvem que aprendríem tant. Vàrem comprovar i gaudir no només les excel·lents
adaptacions realitzades en activitats i instal·lacions, sinó una voluntat i esperit compartit
entre els treballadors dels espais naturals d’acollir persones amb problemes de mobilitat,
sensorials, mentals, etc. També ens va fascinar la relació de col·laboració mútua entre
les ONG i els equips de l’administració pública. Especialment l’entitat NATAPH,
especialitzada en acompanyar públic de qualsevol mena als acollidors i
interessantíssims espais naturals que allà gaudeixen. En aquell ambient va caure a les
nostres mans aquest dossier i, com podreu comprovar, el primer que ens va passar pel
cap va ser “això s’ha de traduir i compartir!”. La generositat de tot aquell col·lectiu
encara tenia un grau més: varen donar-nos el permís i facilitats per a realitzar aquesta
traducció/adaptació. Esperem ser a l’alçada.
Anys més tard, ara, gràcies al recolzament del Departament de Territori i sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, ha sorgit la possibilitat d’unir forces entre dues
associacions ecologistes (l’ADENC i el GEPEC-EdC) per a fer més accessibles les
activitats que es realitzen a les zones humides i hem convingut que aquesta guia hauria
de fer-se de manera que pugui ser útil no només per a accedir a zones humides sinó a
qualsevol espai natural. I aquí som ara.
Com podreu comprovar a les pàgines següents, quan hom fa alguna cosa accessible per
a persones amb diversitat funcional, en realitat la fa amable per a la resta de públic.
D’exemples n’hi ha molts: cos de lletra gran, treballar els sentits “adormits”, parlar a
poc a poc i clar, etc. D’aquí que aquesta guia, en realitat, millora la qualitat de l’atenció
en general de qualsevol públic. I com que aquestes recomanacions són igualment útils
fora d’espais naturals i de zones humides, en realitat tenim entre mans una guia molt
bona per a fer més humà i just el nostre entorn.

A l’hora d’adaptar l’original hem cregut convenient intentar ser el màxim curosos
possibles amb l’original atès que importar aquestes experiències concretes dóna color i
ens permet comparar i enriquir la resta de territoris de parla catalana/valenciana/balear.
Tanmateix, hem cregut incorporar alguns exemples propis per a difondre experiències
exitoses que ens fa il·lusió compartir. Hem canviat alguna petita expressió original per a
fer-la més actual, per exemple, on posava “integració” hem escrit “inclusió” i altres que
els autors originals han acceptat.
Volem contribuir, en definitiva, a ajudar a barrejar la natura que tenim dins amb la
natura que hi ha fora dels nostres cossos. Esperem que aquesta empatia irracional doni
energies per a conèixer la natura i a actuar al seu favor. Compartim?
ADENC i GEPEC-EdC
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La diversitat funcional

3.1 La diversitat funcional en xifres
A Catalunya1, amb una població total de 7.518.903 habitants, hi ha unes 537.998
persones amb diversitat funcional (un 7% de la població catalana), dels quals:
- 313.975 de persones pateixen de diversitat física
- 105.964 persones que tenen malaltia mental
- 51.902 persones que tenen diversitat psíquica
- 36.090 persones amb diversitat visual
- 29.424 persones amb diversitat auditiva
- 643 persones amb diversitats no enregistrades
També s’ha de considerar l’existència d’un gran col·lectiu de persones vulnerables com
per exemple, la gent gran, convalescents, persones que pateixen malalties cròniques
socialment invisibles (diabetis, mal d'esquena, obesitat, asma, malalties del cor ...), els
estrangers que parlen malament l'idioma, les embarassades avançades, les persones amb
nadons o en cotxets … un conjunt de persones que el 1999 apuja fins a un 39% de la
població espanyola de persones afectades per barreres2.
3.2 La superació de pors, prejudicis, tabús
En l'actualitat existeix una voluntat de valorar les persones amb diversitat funcional com
a membres de ple dret de la societat i un veritable desig d'avançar en l'accessibilitat.
No obstant això, hi ha una falta d’eines i formació per la integració de les persones amb
diversitat funcional.
La ignorància i falta de coneixement sobre aquest àmbit és un dels motius de la manca
d’estratègies per implementar i millorar la integració quotidiana. També hi ha raons més
subtils, que sovint poden sentir malgrat no voler-ho un mateix o inconscientment:
- Por a la discapacitat, la malaltia, la diferència, el desconegut ...
- Por perquè podria ser la nostra discapacitat ... o la dels nostres fills …, sentiment
de culpa.
- Por de no saber comportar-se d'una manera apropiada, a fer-ho malament
3.2.1 “Saber ser, saber estar”
● Acollir persones amb diversitat funcional es necessita, abans de res, demostrar
respecte i capacitat per a escoltar les persones.
● Fins i tot amb condicions idèntiques, cada persona és diferent, hem de ser
capaços de veure en ella a la persona.
● Sempre ens hem d’adreçar directament a la persona amb diversitat funcional i no
al seu acompanyant i/o tutor.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Dades oficials del 2014 del Departament de Benestar social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
2
Libro verde La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan
integral de supresión de barreras. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 2002

● En la relació d'ajuda, primer preguntem a la persona si vol la nostra ajuda, i
esperem la seva resposta i les seves instruccions. Per sobre de tot ella sap què
necessita! Siguem pacients, cal deixar temps per a parlar. No caiguem en la
condescendència extrema, ni en la concessió de favors sense cap sentit.
● Siguem naturals, siguem nosaltres mateixos, no canviem el nostre comportament
ni la nostra manera de parlar!
3.2.2 “Savoir-faire”
Aquest document té la intenció de destacar els paràmetres essencials del problema de
l'accessibilitat, així com mostrar algunes experiències. En funció de la zona i el context,
les experiències han de ser diferents per a desenvolupar correctament l'accessibilitat a
l'entorn natural. Diferents organitzacions i associacions han publicat documents de
referències, podeu consultar-los! (Vegeu la pàgina de “Documentació i recursos”).
La reflexió a nivell col·lectiu ja està prou avançada, creiem que podeu començar a
inspirar-vos!
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Adaptar-se

4.1 Les àrees de recepció i àrees naturals
L'accessibilitat pot aconseguir-se amb acords apropiats o mitjançant l'establiment d'un
suport humà específic.
L’ombra (i el sol quan fa fred) és accessibilitat
Els arbres de ribera (om, àlber, freixe, pollancre, etc.), a més de ser espècies autòctones
a potenciar, proporcionen ombra quan cal (a l’estiu) i sol quan fa falta (a l’hivern).
Massa sovint itineraris o instal·lacions tals com parcs urbans no podran ser accessibles
si pateixen de manca excessiva d’ombra a l’estiu o excessiva ombra a l’hivern.
D’aquesta manera, per exemple, difícilment els visitants es detindran davant d’un cartell
o en un banc a ple estiu (quan més persones surten al camp i quan fa més calor) si no hi
ha una refrescant ombra que els atregui i els permeti quedar-se més d’uns pocs segons.

!
4.1.1 Serveis
Hi ha diverses modalitats que s’adapten a qualsevol diversitat funcional. Segons el
projecte, els èxits poden ser difícils d'aconseguir, però amb esforç millora el resultat. La
finalitat ha de ser que les instal·lacions permetin que qualsevol persona pugui funcionar
amb la màxima autonomia possible.
4.1.2 Persones auxiliars
En alguns casos és important poder proporcionar una persona auxiliar per acompanyar i
ajudar a adaptar-se i a fer l'espai més accessible. Aquest enfocament pot ser
complementari a l'aplicació de millores. Som conscients que no oferim independència a
les persones amb diversitat funcional, però té l'avantatge de la connexió humana, la
flexibilitat i l'adaptabilitat.

4.2 Eines educatives i activitats de natura
Tothom és tothom
Les propostes d’aquest llibret van adreçades a millorar l’accessibilitat a tothom.
Les tècniques i estratègies que proposem les adrecem a un públic general de
forma més inclusiva: aportem informació més entenedora, incorporem els sentits
i sentiments adormits, treballant l’educació emocional.

Tanmateix, si volguéssim classificar la participació de persones amb diversitat
funcional, ho faríem en dos grans grups:
- Les eines educatives i activitats poden ser dissenyades específicament per a
grups formats per a persones amb diversitat funcional. El cas més generalitzat
representen les visites de centres especialitzats que vindran amb els seus
supervisors.
- El disseny d'activitats i eines educatives per a grups que integren persones amb
discapacitat funcional.
Opinió personal
“A la Reserva, vam establir una activitat tipus, el tema va ser la descoberta de la natura amb
tots els nostres sentits, el tacte, l’olfacte, l’oïda, el gust... Pensant en això vam fer alguns
ajustos a l’activitat existent i hem estat capaços d’incloure les persones amb diversitat
funcional visual! El resultat és molt positiu, és un avantatge per a tots!” (Tècnic en la reserva
Natural de Mantet)

!
4.2.1

Una mica de mètode

L’enfocament d’accessibilitat no té per què ser exhaustiu en relació amb tots els tipus de
diversitats funcionals. Es tracta més aviat de “tendir a”.
visitants es detindran davant d’un cartell o en un banc a ple estiu (quan més

4.2.1.1 Diagnòstic del lloc
Estat dels llocs: Allò que no està adaptat i allò que sí que ho està.
- Potencial del lloc: Allò que és adaptable, amb quina estratègia d’acollida i amb
quin tipus d'inversió...
- El potencial humà: els desitjos de cadascú, habilitats, necessitats de formació,
contactes ja existents amb organitzacions i institucions...

4.2.1.2 Normatives
•
•
•
•

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat
Ordre VIV/561/2010 Document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
RD 173/2010 Codi de edificació (banyes, escales)
ISO 21542 Norma internacional que estableix els criteris d’accessibilitat en
entorns edificats.

!
A França existeix un distintiu, l’etiqueta T&H (Turisme i Discapacitat). Per atorgar-lo,
l’administració treballa conjuntament amb les organitzacions de discapacitats locals,
per fer el diagnòstic i definir les atribucions de l’activitat a etiquetar. La certificació
T&H no és un pas obligatori per a rebre el públic discapacitat. Es pot tenir un
enfocament d'accessibilitat sense ser etiquetats.
!
Turisme(accessible(
L’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya té una web
(http://www.turismeperatothom.com) on podem promocionar les ofertes
turístiques accessibles a Catalunya.
No és un organisme regulador a l’estil francès en què es certifiquen destinacions.
Es tracta simplement d’una eina de promoció d’ofertes turístiques, suposant que
aquestes compleixen els criteris d’accessibilitat establerts. Tot i que no hi ha
mecanisme de verificació/certificació, si que pot ser molt útil per a ajudar a
detectar destinacions accessibles a diferents públics.
És recomanable, però assegurar-se que la informació sigui veraç i que el recurs
respongui a les necessitats de les persones que assistiran (moltes vegades
l’establiment emplena una fitxa i “si hi ha una rampa” ja considera que és
accessible i quan s’hi arriba a lloc s’hi troben sorpreses que impedeixen gaudir de
l’estada)
Recomanem consultar el grup de guies creades per PREDIF i disponibles a
http://www.predif.org/index.php?q=publicaciones_turismo
!
4.2.1.3 Activitats i eines educatives adaptades
No hi ha criteris uniformes per a l'activitat adaptada. Correspon a cadascú el crear cada
activitat segons les seves motivacions, les seves competències, els seus contactes amb el
món de la discapacitat, el tipus d'espai natural on es desenvolupa...

És imprescindible treballar en col·laboració amb les associacions locals. Aquesta
col·laboració ajudarà a l'execució del projecte, a permetre provar-lo i avaluar-lo i, evitar
avançar cap a solucions inadequades
Algunes de les entitats i federacions importants són: ECOM, COCEMFE
CATALUNYA, FESOCA(AUDITIVA), ONCE, FEAPS, PREDIF, COCARMI.
4.2.1.4 Accessibilitat als espais naturals
En el capítol 3 del catàleg de bones pràctiques d’accessibilitat en espais naturals disposa
d’un resum molt útil per a adaptar itineraris, observatoris, etc.!!
!
http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion/m
anual_5.pdf!!

Contactes d’interès a França:
0 Office Nacional des Forêts: actuacions de millora de l’accessibilitat als boscosos
que gestiona.
0 Associació Turisme i discapacitat (criteris de T & H) www.tourismehandicaps.org/telechargements
0 L’Associació Chamina ha publicat alguns itineraris “douce heure” (itineraris
curts i accessibles).
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Fitxes Tècniques

5.1 Instruccions
Aquest capítol s'estructura en quatre parts identificades per un codi de color (Diversitat
funcional cognitiva, Diversitat funcional motora, Diversitat funcional visual i Diversitat
funcional auditiva) i el mateix esquema:
• Diversitat funcional i actituds clau
• Acollida del públic
- Accessibilitat a les exposicions
- Accessibilitat a l’exterior
- Activitats adaptades
• Experiències
Reunim aquí els aspectes pràctics de l'organització de les activitats educatives, destacant
els punts forts i febles de la nostra experiència. Recordeu, som conscients de la
complexitat d'aquesta feina, aquest document, per tant, no pretén presentar totes les
possibilitats. Les experiències es presenten per tal de compartir el que sembla més
interessant i més útil per al lector. Les fitxes detallades de les activitats estan
disponibles en francès a: www.catalanes.reserves-naturelles.org
• Consells
5.1.1 Enfocament pedagògic
Les activitats a l’aire lliure, les accions de sensibilització i les activitats d'educació
ambiental presentades aquí sense distinció han estat dissenyades amb un biaix educatiu:
• L'aprenentatge actiu, l'alternança dels enfocaments i la recerca de propòsits
teòrics educatius i de conducta són elements constants en el disseny dels
projectes. Aquests aspectes (no essent el tema principal d’aquest document) no
es detallen en la presentació d'experiències.

5.2 PÚBLIC AMB DIVERSITAT FUNCIONAL COGNITIVA
5.2.1 Diversitat funcional i actituds claus
La diversitat funcional cognitiva és tracta d’un dèficit de comprensió, comunicació i
decisió.
• Dèficit lleu: la persona és quasi autònoma, pot adaptar-se relativament bé a
l’entorn i només necessita una mica més d'atenció i cura.
• Dèficit mitjà: el seu ritme és molt més lent, la persona pot executar la majoria de
les activitats comunes de la vida diària, però han d'estar acompanyades en les
seves activitats d'oci (estimulació, ajuda per a escollir, ajuda a assolir).
• Dèficit sever: la persona rep l'ajuda d'una tercera persona, la seva autonomia és
molt limitada.

Distinció entre trastorn mental i dèficit cognitiu
• Una persona amb malaltia mental es caracteritza per una alteració de les seves
facultats mentals que poden ser curades o reduir-se per mitjà d'una teràpia
apropiada.
• Una persona amb un dèficit cognitiu es caracteritza per una reducció de les seves
facultats intel·lectuals que resulten d'una anomalia genètica o cromosòmica,
d’un accident o després d'una malaltia greu. Les principals característiques
poden ser la lentitud de comprensió, el baix control de les emocions,
l’acompanyament d’episodis d’epilèpsia, etc.
Les diversitats funcionals múltiples
Combina un deteriorament sever cognitiu i dèficit de la diversitat motora. Les persones
amb múltiples dèficits poden tenir alteracions sensorials (visió, audició). El conjunt
d’afeccions complica la comunicació i fan la persona dependent per a realitzar actes de
la vida quotidiana.
Actituds-claus
• Estigueu atents, disponibles, expresseu-vos amb claredat, de forma simple i,
preferentment, de manera afirmativa. Eviteu les explicacions verbals llargues.
Sigueu concrets.
• L’acompanyant ajuda a la persona a ubicar-se i a prendre les decisions, amb
especial respecte per la seva autonomia.
• Generalment, les persones amb dèficit cognitiu tenen dificultats per a situar-se
en l'espai i en el temps, per a conceptualitzar, abstreure o simbolitzar.
• Busquen informacions visuals i sonores simplificades. Algunes persones tenen
dificultats en la comunicació, però això no vol dir que tinguin un problema de
comprensió.
• Les persones amb deficiència cognitiva necessiten temps per a l'aprenentatge:
localitzar un trajecte, realitzar una tasca…
• A vegades poden tenir actituds o comportaments que semblen curiosos, fins i tot
desplaçats. Les persones amb síndrome de Down, per exemple, són conegudes
per tenir una afectivitat desbordant i expressiva.
• Sovint tenen una mala gestió de l'esforç físic.
• De vegades són sota l'efecte de medicaments molt forts ("camisa de força
química"). Aquesta medicació pot tenir efectes secundaris com somnolència,
apatia, ... o alteracions sensorials (entumiment de les extremitats).

5.2.2

Acollida del públic

5.2.2.1 Accessibilitat a les exposicions
Una senyalització basada en una imatge simple i comprensible permet orientar-se més
fàcilment.
Cartells per a tothom
Un cartell en relleu que es pugui tocar ajuda a entendre molt millor la informació
per part de tothom que un de pla. Quan aquest té colors contrastats, encara més.
Quan el cartell no és en relleu pot incorporar criteris de lectura fàcil i contrastos de
colors. Les imatges de fulles, plantes o animals haurien de ser en mida real per a
poder-los comprendre millor.
Actualment hi ha diferents materials que permeten realitzar aquest tipus de
cartells. Per a triar-lo caldrà contemplar beneficis i inconvenients de cadascun. El
material assajat fins ara amb la Universitat Ramon Llull com el Corian de
l’empresa Dupont és molt bo però excessivament car. Si és car, no és accessible.
La superposició de plaques de metacrilat té limitacions pel que fa a les textures i
és car. Per contra la ceràmica d’elevada temperatura és molt més econòmica i és
prou dura per a resistir molt temps. Ara bé també es fràgil (vulnerable als actes
vandàlics). Una altra limitació és que les “boletes” del Braille fetes manualment
poden ser massa grans (llavors no es poden llegir). D’altra banda, el tractament al
forn apaga els colors més llampants, reduint part del contrast buscat.

5.2.2.2 Accessibilitat a l’exterior
L’accessibilitat en l’entorn natural o a l'aire lliure no requereix instal·lacions
específiques, a excepció de les persones amb dèficits múltiples (vegeu el capítol sobre
el deteriorament motor). No obstant això, es recomana que l'itinerari no presenti perills
objectius (caminar prop d’un barranc, un corriol estret ...). També subjectivament,
alguns passatges aparentment sense problemes poden convertir-se en obstacles mentals
difícils (espais oberts, aigua ...).
5.2.2.3 Activitats adaptades
És important ser el màxim de concret i ancorar-nos en allò que és material, evitant ser
conceptual o utilitzar conceptes abstractes. L'atenció es centrarà en la descoberta a
través del joc, en l'esperit d'una excursió a la natura per als infants. Pot ser important
tranquil·litzar al grup donant-los un marc de referència (on som, què farem, qui és
qui...).
La diversitat funcional requeriran de la flexibilitat i capacitat d'adaptació per part del
monitor. La recepció d'aquestes persones s’ha de fer amb la col·laboració dels
acompanyants (educadors especialitzats o famílies).

5.2.3

Experiències a les reserves Naturals de la Vall d’Eina i Nyer

5.2.3.1 Activitat de Natura
Aquestes activitats van ser dissenyades per a un grup d'adults amb dèficit mental en la
rehabilitació posterior del tractament en clínica psiquiàtrica (esquizofrènia, psicosi,
depressió crònica ...). L'establiment de l'activitat es va fer en estreta col·laboració amb
el personal de la clínica. Una primera reunió amb l'equip educatiu ens va permetre
presentar l'enfocament i els grans eixos potencials d'una activitat a la natura.
L'equip educatiu ens va donar una imatge dels problemes dels pacients, i va expressar
les seves expectatives per a aquest tipus de sortida. En particular, els educadors estaven
ansiosos de veure els resultats i possibles avantatges d'aquest tipus d’activitat fora de
l’hospital, per a treballar en la “força vital” de temàtica i “l'ancoratge en el material”.
Sobre aquesta base, hem establert una activitat tipus, la qual va ser validada per l'equip
educatiu i l'equip de psiquiatres. Aquesta activitat també pot ser utilitzada per a un
públic general. La “força de la vida” i “l'ancoratge en allò que és material” són temes
que toquen i interessen a tothom, especialment als ciutadans adults. Aquest tipus
d'activitat es pot establir en gairebé tots els llocs naturals.

Molts cops hem pogut comprovar que iniciatives realitzades amb molt bones intencions, tant per part
d’institucions privades com públiques, s’han realitzat pensant en aquest col·lectiu desfavorit PERÒ
SENSE ell. Tant se val si es tracta de persones sordes, cegues, amb discapacitat mental o motora, o
simplement la gent gran o famílies amb nens petits. És important tenir-los en compte en el moment
de dissenyar les accions.
La nostra pròpia experiència ens ha demostrat que una activitat amb un enfocament correcte,
desenvolupada per professionals amb formació i experiència demostrada, pot no reeixir perquè no
hem parat atenció en algun aspecte concret que resulta important per aquell col·lectiu. Una simple
consulta al col·lectiu implicat o a les persones properes pot orientar-nos. En la nostra experiència
hem comprovat que les millores que ens han plantejat són de sentit comú, només calia adonar-se’n.
Per altra banda, fer partícips aquests col·lectius a l’hora de plantejar activitats o modificacions
físiques té altres beneficis no menys importants: realitzem una tasca social i de justícia per una
banda, i, per altra, ens assegurem que arribi la seva existència a almenys part d’aquestes persones
que sovint desconeixen tot el que es fa pensant en elles.
Volem posar com a bonic exemple el logo del projecte “Natura per a tothom”. Enlloc de dissenyar
un logotip des del nostre equip, es va optar per fer un concurs entre persones de diferents col·lectius,
entre ells una escultora cega. El logotip que es va escollir fou el d’una persona que patia mútiples
dèficits. Per a ella, va suposar una millora en la seva autoestima personal important.
Podreu veure aquí (www.gepec.cat/natura)tant el logotip final com el seu dibuix original

5.2.3.2 Tallers
• Taller ‘Landart’
Es tracta d’una creació artística a la natura amb elements naturals recollits en el lloc.
Aquest taller ajuda als participants a tenir una mirada curiosa i estètica sobre la natura i
ofereix espai per a la creativitat i la lliure expressió. Es crea un moment d'intercanvi
d'informació entre els participants.
• Taller ‘caminar descalç’
Amb els ulls embenats i guiat per un supervisor, caminar per una ruta que passa per un
terreny amb diferents textures (herba, sorra, roques planes ...). Caminar descalç, amb els
ulls embenats és una experiència molt estimulant i rica en sensacions. Aquest taller
permet anar descobrint aquestes sensacions. El taller convida al tacte, el contacte amb la
terra i permet un treball simbòlic sobre l’ancoratge a la realitat i a la matèria (estem
treballant l’aquí i l’ara).
• Taller “El meu arbre”
Descobrim l'arbre per l'observació detallada de les característiques (forma, textura,
olor), i abordem els conceptes del sistema radicular i la circulació de la saba. Es pot
realitzar una petita sessió de Sofrològia1: fent que la persona es posi a la pell de l'arbre,
convertint-se en l'arbre. Aquest taller ofereix una unió entre cada participant i “el seu
arbre”. Així doncs, estarem treballant les nocions d'ancoratge i d'arrelament (arrels), i el
flux d'energia (saba). El treball sofrològic permet als participants posar-se en profunda
connexió amb l’arbre i amb les nocions de grandesa, bellesa i força interior,...
associades a aquest.
Opinions personals d’alguns dels participants
“Al taller Landart, tots els usuaris van tractar diversos elements naturals i van ser capaços
d'apreciar la diversitat de la natura tot i que érem a l'hivern. A través de les seves pintures, van
expressar gran emotivitat i sensibilitat en fer un paral·lelisme entre el cicle de vida de la natura
i el seu propi cicle de vida. La presentació dels diferents quadres del grup ha creat un
intercanvi íntim, un espai sagrat d'expressió, com el lloc sagrat que ens va donar la benvinguda
(dolmen).
Tots els usuaris van optar per deixar el seu quadre a la Terra, la qual cosa marca també
l'intercanvi entre ells i la natura. A través de l'observació de la natura i de donar sentit al seu
quadre, els pacients van donar a conèixer les emocions que habiten en ells, el que reflecteix la
seva privacitat.” (Una de les educadores de la clínica Sensevia)
!
“Em va sorprendre gratament quan vaig tenir aquest contacte amb el meu arbre. Aquesta força
que té ell, aquesta solidesa a la llum d'aquesta corba perfecta ... El meu arbre em va donar la
força, la vitalitat, l'esperança. Potser això sona ximple, però trobo a faltar el meu arbre. Per
part meva, arbre maco, jo no et dic adéu, gràcies a tu vaig poder descobrir tots els membres de
la teva família a tots els racons del planeta, però guardo un gran lloc per a tu en el meu cor.
Gràcies, i que altres persones puguin sentir el que vaig sentir!”(Una pacient de la clínica
Sensevia)

5.2.4

Experiències amb un centre ocupacional d’educació especial

5.2.4.1 Curs d’Educació Ambiental per a diversitats funcionals cognitives
Des de l'ADENC, entitat ecologista amb contrastada experiència en educació ambiental,
vam posar-nos a treballar amb alumnes del centre ocupacional d'educació espacial
Prolaboral Xalest. Aquest centre fa anys que vetlla per la inclusió al món laboral de
persones amb diversitat funcional cognitiva.
Els objectius consistien a fer que les persones participants adquirissin coneixements
sobre l'ecosistema fluvial i aconseguir que ells i elles prenguessin consciencia de la seva
capacitat de relació amb la resta de població.
Per aconseguir-ho, vam elaborar un programa que combinava conceptes d'educació
ambiental amb activitats físiques, alhora que havien de dissenyar una activitat per a la
Festa del Riu, una jornada festiva anual organitzada en el marc del projecte de
recuperació ecològica del riu Ripoll a Sabadell. L’estímul de participar en un acte més
gran va ajudar a que posessin més interès a les nocions més feixugues de l'educació
ambiental. Era important fer que recordessin l'objectiu final del programa.
L'experiència va ser positiva per tots. Nosaltres, vam aprendre a treballar amb aquest
col·lectiu, vam entendre que son persones que tenen mecanismes diferents
d'aprenentatge i que si se'ls estimula de forma adequada, poden ser grans monitors i no
només usuaris de les activitats. Per la seva part, els nois i noies del col·lectiu van saber
aplicar els seus coneixements i van expressar la seva alegria en ser capaços de fer que la
gent participés en un acte on hi havia persones de tot tipus i on ells eren els qui
explicaven l'activitat.
La conclusió més important que vam extreure de l'activitat es que cal «Treballar sobre
la capacitat d'aprendre i ensenyar dels participants: no només aprendre els conceptes
d'educació ambiental sinó també ensenyar la capacitat d'explicar aquests conceptes i
aplicar-los». L'altre aspecte a tenir en compte, per a properes edicions, es que s'ha de
tenir en compte les diferents capacitats cognitives de les persones que formen part del
grup. Hi ha participants que necessiten una mica més de temps per entendre el que s'ha
explicat. Caldria fomentar que els que aprenen ràpid ajudin els que els hi costa més.
•

Participació festa del riu del grup pro-laboral xalest

Un dels objectius del curs d'Educació Ambiental per a diversitats funcionals cognitives
era elaborar una activitat per a la Festa del Riu que es va celebrar el 26 d'abril de 2015.
Ells i elles van dissenyar i gestionar tota l'activitat, que tenia com a tema central els
ratpenats i havia de ser una activitat inclusiva.
Des de l'entitat els hi vam donar informació sobre les especies i morfologia d'aquests
animals i a partir d'aquí van pensar quin tipus d'activitat podien fer. Tenint en compte
que una de les característiques d'aquests animals es que tenen poca visió, però molt
bona percepció de l'entorn, van dissenyar una activitat que va consistir en crear un
circuit per on circulaven els participants amb els ulls tapats i una persona al darrera que
els guiava donant uns copets a l'espatlla amb les mans.

Gràcies a dissenyar i elaborar aquesta activitat, van aprendre les característiques
d'aquests animals i la importància que tenen a l'ecosistema del riu. A part, també van
descobrir la seva capacitat per a poder relacionar-se amb l'entorn. Els va agradar tant
que l'any vinent voldran tornar a col·laborar.
5.2.5 Consells
Les reaccions dels participants poden ser imprevisibles, pel que és necessari comptar
amb diverses estratègies i alternatives, i estar disposats a adaptar-se (temps destinat a
l’itinerari, temps destinat a l’activitat, capacitat de comprensió dels participants…).
El taller “el meu arbre” utilitza tècniques de sofrologia que havien estat validades per
l'equip de psiquiatres i adaptades als participants. No obstant això, quan un no coneix el
grup, el millor és romandre en els enfocaments que es basen menys en la imaginació.
Per l’activitat de caminar descalç ens hem d’assegurar de crear un espai segur i afí
d’evitat qualsevol angoixa. Els participants han de poder veure el camí o lloc abans de
fer-ho. El camí ha de ser curt (3 o 4 metres són suficients), fàcil i sense obstacles.

5.3 PÚBLIC AMB DIVERSITAT FUNCIONAL MOTORA
5.3.1 Diversitat funcional i actituds claus
Els trastorns de la mobilitat tenen diversos orígens (naixement, accident o malaltia).
Afecten la totalitat o part del cos i poden causar problemes de comunicació o de
mobilitat, sense afectar les capacitats cognitives.
•

•

•

•

Les persones amb una lesió de la medul·la espinal (para i tetraplègics) poden
tenir més sensibilitat per sota de la lesió de la medul·la espinal i moltes funcions
fisiològiques estan deteriorades. Altres cops la sensibilitat és nul·la.
La seva termoregulació està deteriorada i, per tant, tenen gran sensibilitat a la
temperatura exterior, ja sigui fred o calor especialment en tetraplègics i sovint
tot el contrari en paraplègics, poden patir cremades o congelacions a partir del
punt de la lesió.
Aquestes persones no perceben les friccions, cops o talls causats pel contacte
amb les vores aspres o afilades a tota la zona afectada per la lesió medul·lar. A
més poden tenir dificultats per a la cicatrització i/o curació. Per a evitar llagues i
ulceres, s’han d’alleujar regularment els punts de suport (especialment les
natges) i així promoure la circulació de la sang (protecció amb escuma, coixins
anti-llagues ...).
Sovint temes interns de tipus digestiu: formació de gasos, problemes de
restrenyiment o d'incontinència fecal; o de tipus urinari amb retenció o
incontinència urinària. Per a prevenir les infeccions del tracte urinari, moltes
persones en cadira de rodes necessiten regularment orinar o el buidat de la bossa
d’orina (es tracta de l’emmagatzematge de l'orina en una bossa especial a través

•

•

d'un tub). D'aquí la importància de disposar d’un lavabo accessible o la capacitat
d'aïllar-se per al buidatge de la bossa.
A més de la dificultat de moviment, les persones amb problemes motors també
poden tenir dificultats en la parla, dificultats per a agafar o sostenir objectes,
problemes a l’hora d’escriure o dibuixar, expressar-se ... (Aneu amb compte de
no excloure les persones de qualsevol activitat durant una activitat a la natura!)
Aneu amb compte també amb evitar caigudes, sobretot en persones amb ossos
fràgils ja que poden tenir conseqüències greus.

Actituds claus
• No dubteu a fer preguntes sobre els trastorns associats
• No us recolzeu en la cadira, és part de l'espai habitable del seu ocupant.
• L'ús de l'escriptura pot ser útil quan la comunicació verbal és difícil.
• La informació sobre els requisits d'accessibilitat ha de ser fiable, precisa,
objectiva (indicar el nombre de esglaons, les mides arquitectòniques, com per
exemple dimensions de les portes d’accés, la presència de vàters adaptats ...).
5.3.2

Acollida del públic

5.3.2.1 Accessibilitat a les exposicions
Per fer que els espais interiors siguin accessibles per als usuaris de cadires de rodes, hi
ha diversos criteris tècnics:
• Rampes (fixes o mòbils) per a l’accés amb esglaons.
• L’amplada de les portes (80 cm mínim)
• Alçada dels mostradors a 120 cm.
• Documentació accessible (a 120 cm del terra com a màxim)
• Amplada de pas entre mobiliari adequada per les cadires de rodes
• Redacció de textos impresos amb caràcters de mida gran
• WC adaptat
• Que hi hagi un únic i senyalitzat sentit de marxa
5.3.2.2 Accessibilitat a l’entorn extern o aire lliure
La cadira de rodes convencional permet desplaçar-se en paviments d'asfalt i també a les
rutes o itineraris adaptats o amb unes característiques especials:
• Els itineraris en terreny natural han de ser suaus i molt compactes,
• Trams entaulonats (sòl estabilitzat cobert amb taulons de fusta) o reixeta (sovint
utilitzada en sòls mullats o sorrencs).
Dispositius específics, com la Joëlette o la cadira de rodes tot terreny, permetrà
emprendre rutes normalment inaccessibles per a cadires de rodes. Altres mitjans poden
ser proposats (per exemple, un carro), però sempre sabent que el més important és la
seguretat de les persones.

5.3.2.3 Activitats adaptades
Per a les persones que poques vegades tenen l'oportunitat d'estar a la natura, l'objectiu
principal de la sortida és una immersió en el medi natural.
• D'acord amb les capacitats físiques dels participants i l'accessibilitat del lloc, és
possible considerar les activitats relacionades amb la progressió física en el medi
natural.
• També es poden realitzar activitats que no impliquin el desplaçament, sinó que
utilitzin com a suport la natura “molt propera” o “molt llunyana”:
- Paisatge (lectura paisatge)
- Plantes, insectes, pedres a l’abast de la mà,
- Els sons de la natura, a l'abast de l'oïda.
5.3.3

Experiències a les Reserves Naturals de Nohèdes i de Mantet

5.3.3.1 Activitat de Natura
És el final del mes d’octubre i volem aprofitar alguns dels bonics dies assolellats que
queden, per fer les últimes activitats de natura. Hem fet ja, una sortida aquest estiu
enfocada a adults amb dèficit motor i aquesta vegada, després de parlar amb els
participants i educadors de la casa, vam proposar dues sortides diferents.
Una sortida amb els usuaris que desitgin fer una descoberta de natura amb una cadira tot
terreny Joëlette i en CRTT (cadira de rodes tot terreny) arrossegada per un ruc.
I una altra sortida “no caminada” per a aquells que no ho volen, o no poden utilitzar
aquestes cadires.
• La sortida de natura amb Joëlette o cadira de rodes tot terreny
Una persona amb dificultats per caminar i tres persones amb cadira de rodes tot terreny
participen en aquesta sortida a la Reserva Natural de Nohèdes (RNN). El grup es
completa amb onze persones més, entre els quals el monitor de la RNN, un monitor
qualificat en Joëlette i CRTT, educadors de la casa així com voluntaris. Cadascú, segons
les seves capacitats s’engresca a conduir les dues Joëlettes i en l’acompanyament del
usuari amb dificultats per caminar, així com de la persona en CRTT.
Aquesta sortida, centrada en una progressió dinàmica al medi natural, pren un itinerari
que no es pot seguir en cadira de rodes clàssica. Un equip entrenat i un material adaptat
són, llavors, necessaris.
L’itinerari escollit és suficient perquè la tracció de les “Joëlettes” sigui fàcil. És prou
ample com per a permetre el pas de la CRTT i no és descendent. (els Itineraris en
baixada amb CRTT requereixen una completa mobilitat de les extremitats superiors,
aquest no és el cas aquí).

A més, permet accedir a un espai totalment natural. Aquesta sortida permet una
immersió física total. Es necessari ser conscient que és molt estrany per a les persones
amb cadira de rodes poder-se “submergir”en la natura.
L’activitat de natura es centra en l’estudi les aus i no es diferència gens d’un passeig
amb un grup “clàssic”. La particularitat d'aquesta sortida no es basa en la tècnica de
guiatge, sinó en el mitjà de transport utilitzat.

-

-

-

Consells
Aquesta sortida requereix d’una rigorosa organització, una ruta adequada,
equipament específic i fiable, entrenament qualificat i suficients acompanyants
vàlids - i per tant un cert pressupost i nombrosos contactes…
És preferible que el responsable de la sortida, no estigui directament implicat en
l'acompanyament físic dels usuaris, a fi de poder tenir una visió de conjunt sobre el
ritme i el funcionament del grup.
Unes bones condicions climatològiques (o l'adaptació a aquestes) són importants:
durant els passeigs adaptats, les persones en Joëlette o en CRTT amb tracció animal
romanen immòbils i llavors són més sensibles al fred, al vent i a la humitat.

• L’activitat “no caminada”
El grup que ve a la reserva natural de Mantet consta de sis persones amb dèficit motriu,
cinc en cadira de rodes. Alguns sense mobilitat en els braços ni a les mans i altres amb
dificultats en la parla. Dos educadors especialitzats els acompanyen.
Vàrem anar al Col de Mantet on les cadires de rodes es poden moure per la petita
carretera, així com en un petit “espai de natura” on el terreny és pla, hi ha terra piconada
i gespa subalpina dallada.
5.3.3.2 Tallers
• Taller de “lectura del paisatge”
El panorama de 360 graus mostra pics i valls, el poble, el riu, les zones de pastura, les
cobertes vegetals i conreus ... permet una interessant lectura del paisatge.
Aquest taller permet descobrir l'espai natural sense desplaçar-se. Fa prendre consciència
de la informació que pot donar un paisatge i desenvolupar una atenció especial en mirar
el territori
• Taller “viatge a la nostra natura interior”
En un principi el taller s’ha de centrar en la descoberta de la flora i la fauna “al nostre
abast”, amb material educatiu d'augment, pots, salabre, etc.
Els participants s’han d’instal·lar a terra, en un prat florit i ric en insectes. Però les
condicions són més que adverses…..perquè en aquesta època de l’any i a aquesta altitud
(1.700 m) la natura ja s’ha dormit per al seu llarg somni hivernal!

Així que reorientem la nostra activitat cap a un “viatge a la natura interior”. Per a aquest
viatge, tothom s'estira a terra, confortablement, amb els ulls tancats (Hem previst
coixins i mantes i, amb ajuda, les persones en cadires de rodes poden instal·lar-se a
terra). Una “visualització guiada” llegida per l'amfitrió, ens fa tornar al paisatge que
vàrem estudiar en el primer taller, aquesta vegada projectant-se a l’interior.
Aquest taller ajuda a portar uns moments de relaxació, en contacte amb la natura,
estirats a l’herba. Sense moure’ns, permet tenir una idea precisa i viva dels espais
naturals que ens envolten. D’aquesta manera s’obre la imaginació i es convida a crear
una relació íntima amb els elements naturals.
• Taller ”Expressió lliure”
L'activitat acaba amb un taller d'escriptura relacionat amb aquest viatge interior. Hi ha
persones que no poden utilitzar les seves mans per a escriure, llavors és en aquest
moment quan l'hem d'ajudar seguint les seves instruccions.
Aquest taller permet posar paraules o imatges segons l'experiència personal que a cada
persona el medi natural li proporciona, per absorbir i recordar aquesta experiència
millor. També permet expressar de manera creativa, les emocions vinculades amb la
natura.
5.3.4
•

•

Consells
Deixar la cadira de rodes per tombar-se al terra. Tot i l’estació de l’any que no
s’hi presta gaire, i malgrat alguns temors primerencs per a alguns,... aquest és el
moment, que quedarà gravat en els cors de tots. Després d'uns minuts, rostre i
cos es relaxen. El cos contra el terra, amb els ulls tancats, sentint el vent ... la
vivència de l'entorn natural ha tingut lloc!
La capacitat d'anàlisi i comprensió és molt diferent entre els participants,
limitant l’adequació del taller de “lectura del paisatge”. Una descoberta de la
natura més propera, palpable i concreta, hauria evitat aquest inconvenient.

Opinió personal
“Aquesta acció és completament en línia amb el nostre projecte d'activitat, oferint a les
persones amb discapacitat un gran moment de relaxació, de descoberta i d’informació.
Desitgem fermament que aquest projecte continuï des de la propera primavera.”
L'equip educatiu Val d’Agly
!

5.4 PÚBLIC AMB DIVERSITAT FUNCIONAL VISUAL
5.4.1 Diversitat funcional i actituds claus
Es refereixen tant a les persones amb diversitat funcional visual, com persones cegues, o
amb qualsevol dèficit visual. La persona cega capta el món mitjançant els seus altres
sentits. Mitjançant el desenvolupament d'aquests sentits, ella fa una representació
mental dels llocs o rutes. La persona amb dèficit visual té una certa capacitat de visió
de prop o de lluny, parcial o borrosa, segons escaigui, pot veure com a través d'una
boira, pot distingir només els elements en les vores com si l'ull tingués un punt negre al
centre, o pot veure només al centre, com a través del forat del pany, etc.

Recordeu que: el nostre entorn
- El perill més freqüent són els desnivells, esglaons i canvis de rasant
- Per evitar els obstacles, una persona amb ceguera pot utilitzar un bastó o un gos
pigall. No obstant això, els objectius situats en altura, sense la base a terra, no són
perceptibles i, per això, representen un perill. Penseu que hi ha molts objectius que
s’escapen de l’escombrat del bastó poden ser fonts d’accidents: branques baixes,
extintors de paret elevats, etc.
- Moure’s i compensar la deficiència visual a les activitats de la vida diària requereix
de molta concentració i això pot ser causa de fatiga severa. El soroll de fons o els
entorns sorollosos poden causar pèrdua de referències i per tant una situació
d’estrès.
Actituds claus
- Per a apropar-se a una persona amb diversitat funcional visual és convenient que ens
presentem prèviament. També l’hem d’advertir quan marxem. Encara que vingui
amb acompanyant, sempre ens hem d'adreçar directament a ella.
- Per a guiar una persona amb diversitat funcional visual hem de saber escoltar i ser
respectuosos amb el seu benestar i autonomia.
- En general, oferint el nostre braç, aquesta s’agafarà al colze i caminarà lleugerament
desplaçada darrere nostre. D’aquesta manera, sense necessitat d’indicar-li el camí, o
si el passeig puja o baixa, aquesta persona ho detectarà pel contacte amb nosaltres.
Evitem estirar o empènyer a la persona en la direcció que volem que vagi.
- No totes les persones llegeixen Braille, l'escriptura tàctil!

Si cerquem al Google “Pautas de comunicación e interacción con persones ciegas
y con dèficits visuales” trobarem una pila de criteris útils generats per la
ONCE

5.4.2

Acollida del públic

5.4.2.1 Accessibilitat a les exposicions
L'espai interior i l'exposició es fan accessibles per :
• Un accés i una circulació sense obstacles als edificis, especialment per a les
obstruccions superiors que la persona amb dèficit visual no pot anticipar amb el
bastó.
• Ajuda durant les visites guiades, per a assegurar i orientar la circulació: guia
tàctil, contrastos de colors, passamans…
• Accessibilitat a la informació escrita (panells d'exposició, fullets explicatius ...):
afavorint models tàctils, imatges en relleu, fullets en Braille o, més simplement,
un Smartphone amb reproductor MP3, lector de codis QR o amb Bluetooth.
• També pot estar previst l’acompanyament d'una persona. Una exposició que es
dirigeix al públic amb diversitat funcional visual s'ha de centrar en la informació
no visual: el so, el tacte, l'olfacte, el gust.
5.4.2.2 Accessibilitat entorn extern
Una barana o una vora al marge del camí que permeti resseguir una ruta sense obstacles
(ni a l’aire ni al terra) són mecanismes eficaços per a l'accés autònom a àrees naturals de
les persones amb diversitat funcional visual.

Bancs per a descansar
No tots els espais naturals ni totes les seves àrees han de ser accessibles. Ni tan
sols les persones amb diversitat funcional volen sacrificar l’equilibri natural i el
paisatge per a que ells el puguin visitar de més a prop. Els primers espais naturals
a fer accessibles són els que són més “fàcils i propers”.
Les persones amb diversitat funcional que poden moure’s sense problemes
aparents tals com cecs, es cansen perquè la tensió de mantenir l’atenció, no caure
ni ensopegar, no conèixer un nou entorn, etc. produeix un gran cansament.
Moltes persones amb diversitat funcional cognitiva tenen problemes de mobilitat
i la major part d’elles no estan acostumades a caminar massa estona perquè
porten vides molt sedentàries. Finalment, i tal com ja hem comentat, persones
grans, dones en avançat estat de gestació, etc. poden agrair molt trobar un punt de
descans.
No tots els bancs són accessibles, als dos costats hi ha d’haver espai per a encabir
cadires de rodes o cadiretes de nens. Els bancs no poden ser reclinats perquè
dificulta aixecar-se d’ells. Quan són metàl·lics, si els toca el sol a l’estiu cremen i
si a l’hivern no, transmeten molta fredor.

Acompanyament
L’ajuda humana com a “guia” millora l'accessibilitat als entorns exteriors. Per a guiarse, la persona amb dèficit visual s’agafa al colze del seu guia. Quan el passatge és massa
estret o massa tècnic, l’invident anirà darrere del seu guia, amb la mà a l'espatlla o
motxilla. Alguns obstacles (pedres, clots, muntanyetes, branques ...) s'han de d’indicar,
però… hem d’anar amb compte de no saturar amb informació inútil.

Maquetes d’animals?
Les persones cegues de naixement no tenen nocions de com són la major part dels
animals. Per aquest motiu poder-los tocar vius seria la millor opció possible. En el
seu defecte agraeixen tocar animals dissecats, però cal disposar d’un permís especial i
si es toquen molt, es degraden. No són la millor opció però hi ha maquetes
construïdes amb resina que si no fos pel tacte (no s’assembla gens a l’original), seria
el substitut menys dolent.
Es tracta de peces extraordinàriament cares: són escultures que semblen de veritat en
detalls increïbles. N’hi ha més però un exemple concret molt bo es el d’en Javier
Murillo: http://www.replica-animal.com/

5.4.2.3 Activitats adaptades
Les activitats de natura per a persones amb diversitat funcional visual passen per un ús
limitat de les descripcions i per concentrar-se en la informació no visual: auditiva, tàctil,
olfactiva, gustativa, sensible, emocional…
Per a una activitat a l’exterior és necessari proporcionar :
- Un itinerari segur i amb obstacles limitats, fàcilment accessible per a persones
invidents i que permeti una fàcil orientació.
- Durada del trajecte a peu limitada entre els tallers de descoberta sensible.
- Un itinerari que ofereixi múltiples suports d’activitat sensible, utilitzant l’oïda,
l'olfacte, el tacte i el gust.
Dels nostres sis sentits, utilitzem principalment el sentit de la vista. La vista està
directament relacionada amb l'anàlisi, mentre que l'estimulació dels altres sentits afecta
a la part emocional. Treballar amb altres sentits revela infinites sensacions, però sovint
són poc aprofitats.
Les passejades per la natura completament orientades a la descoberta del medi ambient
a través dels sentits, s’haurien d’oferir a diferents grups de persones no només a
persones cegues.

5.4.3

Experiències a les Reserves Naturals de Py i Jujols

5.4.3.1 Activitat de Natura
• Sortida de natura sensible "Als vostres sentits ... llestos ... ja!”
L'objectiu era crear una activitat a la Reserva Natural de Py que pogués adreçar-se a un
públic general amb la possibilitat d'integrar al grup una persona amb dèficit visual.
L'activitat va haver de complir amb dos requisits:
- Ser adaptada a persones amb diversitat funcional visual
- Ser adaptada (i mantenir el sentit) per a un grup únicament de persones sense
dèficit visual.
Comencem a partir dels “clàssics” de l’activitat de natura a través dels sentits, adaptantlos una mica, sobretot en la forma de presentar els tallers. Per exemple, embenar els ulls
s'utilitza com a eina per a tenir accés a una altra forma de descoberta. L'exercici ha de
ser dissenyat de manera que la possibilitat d'obrir els ulls després de l'activitat no sigui
un avantatge.
• Sender interpretatiu “el despertar dels sentits”
La Reserva Natural de Jujols desitja posar en marxa un sender interpretatiu accessible a
tothom, especialment al públic familiar, i adaptat a persones amb diversitat funcional
visual. El sender permetrà descobrir les muntanyes seques i les estratègies de
supervivència de les plantes i les persones.
Això ho vol aconseguir mitjançant:
- Un itinerari adaptat per a una visita autònoma amb un acompanyant:
o Un sender que no té obstacles importants a nivell del terra.
o L'amplada del sender permet que dues persones caminin un al costat
de l'altre.
o Als llocs on el sender s'estreny, s'han instal·lat cordes per a ser
resseguides amb les mans.
-

-

Un fulletó d’interpretació adaptat:
o Fulletó en Braille, amb cordill que permet tenir les mans lliures
(persones cegues).
o Fulletó en lletra gran, amb cordill que permet tenir les mans lliures
(persones amb algun dèficit visual).
Interpretació adaptada de la Natura
o S'han previst vuit aturades, cada una porta a una nova descoberta pels
sentits (tocar, escoltar, olorar, sentir), descrits en el fulletó interpretatiu.

L'avaluació de les adaptacions s’ha realitzat durant un dia de proves en col·laboració
amb una associació local de persones amb diversitat funcional visual implicades amb
l’accessibilitat. Així, un grup format per parelles amb dèficits visuals/acompanyants va
poder posar a prova l’itinerari i la interpretació de la natura, aquesta prova ens va
permetre fer els ajustos necessaris basats en les seves observacions. Per a preparar els
fulletons en Braille, vam comptar amb l’ajuda d’una associació especialitzada.

5.4.4 Experiència a Collserola
• Excursió familiar: Collserola amb els sentis
Es tracta de la primera sortida inclusiva que hem organitzat des de l' ADENC, on hi
podien participar col·lectius amb diversitat funcional i públic familiar, ja que es va
dissenyar un recorregut planer, sense pedres, i que tingues diversitat sensorial (plantes
amb diferents textures: llises, tendres, coriàcies, amb punxes, aterciopelades; que
escoltessin diferents sons procedents del bosc, i diferents plantes aromàtiques i altres
fonts olfactives...). Vam contactar amb diferents col·lectius però no vam aconseguir que
vinguessin. Tot i així la vam tirar endavant.
L'objectiu va ser ensenyar a percebre el bosc d’una manera diferent a com ho fent
habitualment. Normalment ens fixem en que veiem però el bosc és molt més, està ple de
sons, olors, i textures apassionants.
Una de les activitats que vam fer per ajudar a ser conscients dels altres sentits adormits,
va ser tapar els ulls durant un petit tram del recorregut de les persones que ho volien, i
fer-les conscients de com percebre les qualitats del bosc: el tacte les escorces, fulles,
terra humida, pedres calentes per el sol, els aromes de les flors, l’olor a humitat, el so
del suau vent movent les fulles, el cant dels ocells, sorolls llunyans de les cases, etc.
Sentits que normalment no utilitzem amb tot el seu potencial. Una altre activitat va ser
abraçar-se a unes oliveres centenàries, d’uns 400 o 500 anys que hi havien al final del
recorregut per notar el seu gran diàmetre i fortalesa.
Després de preguntar l’opinió dels assistents, les famílies que van venir ens van dir els
va agradar molt l'experiència i van gaudir dels sentits que tenien adormits. A la vegada
aquesta activitat va sensibilitzar als assistents amb les persones amb dèficit visual.
5.4.5

Tallers

• Taller : “Ubicació en l'espai”
Prengui el cos com a guia per a situar-se en l'espai (fer-ho amb la persona amb dèficit
visual o amb qualsevol voluntari):
- Per a aquesta activitat, el braç dret estès representa una vall, de suau pendent,
amb el braç doblegat si volem marcar una major pendent. Podem situar un pont
al nivell del canell, un pont d'uns pocs centímetres per sota.
- Sobre aquesta base podem percebre els cims a nivell dels dits, el riu que corre al
llarg de l'eix del braç, una ciutat al nivell de l'espatlla, una altra a la clavícula.
- Aquest taller permet a la persona amb diversitat funcional visual situar-se i
orientar-se en l'espai. Les persones sense dèficits visual, podran situar-se a
l'espai per a una aproximació corporal més que per una cognitiva.
• Taller “escoltant la natura”
Estira’t, amb els ulls tancats. Aquest taller ajuda a atraure l'atenció als sons que ens
envolten. D’altra banda, ofereix un moment de relaxació i descans, de contacte íntim
amb la natura

Micròfon direccional amb parabòlica
En realitat no fa falta per a fruir dels sons de la Natura cap aparell, tanmateix esdevé
una eina espectacular per a qualsevol usuari. Ens acosta a sons molt allunyats.
Recomanem dur un duplicador d’auricular per a permetre que la persona cega (o no)
escolti exactament el mateix que nosaltres al mateix temps. Com és una eina en la
que només pot participar un usuari alhora, hem de tenir-ho present especialment per
a grups.
També recomanem tenir nocions d’identificació de cants. Hi ha una app que es diu
Aves de España (SEO/BirdLife) que inclou els seus sons i que eventualment permet
fins i tot funcionar com a reclam que alguns ocells “responen”. Tant per a adquirir
sons, aprendre a identificar-los, entrar en contacte amb aquest fascinant món o
comprar aquests micròfons tan especials (es pot començar a enregistrar amb aparells
molt més senzills tals com els propis mòbils) recomanem contactar amb l’Eloïsa
Matheu a http://www.sonidosdelanaturaleza.com

• Taller de “caminar a cegues”, en parella
Aquest taller permet treballar el cos en el seu equilibri físic i experimentar el sentiment
emocional. Ajuda a sentir els diferents ambients depenent de l'entorn ecològic que es
travessa. També ajuda a desenvolupar confiança en si mateix i en els altres, i aproximarse a la noció de vulnerabilitat i responsabilitat.
• Taller: “Quan tothom surt guanyant”
Aquesta activitat es va muntar en col·laboració amb les associacions de persones amb
discapacitat visual i estudiants del batxillerat de turisme de Perpinyà (mòdul “turisme
adaptat”).
Aquest col·laboració ens ha permès, assolir dues fites: fer avaluacions de l'activitat i fer
els ajustos necessaris. Més enllà de la descoberta de la natura, aquesta activitat ha
permès que es trobin els vidents i els invidents! També vam poder observar com els
estudiants van apreciar aquesta forma de descoberta del medi natural, i com van
percebre amb plaer el joc de la descoberta sensible.
Opinió personal
"La inclinació del vehicle i les corbes tancades, que em fan començar el ball dels neteja
parabrises, sense parar, pugem cap a la nostra cita.
Al lloc, després d'uns passos en el camí, el nostre grup va començar a pujar un sender
de pedra i terra. Els comentaris i descripcions, d’uns i d’altres, porten la meva
memòria a la recerca de paisatges similars. M’estic construint una imatge més propera
semblant al meu entorn. El procés continua sense veritable dificultat, marcada amb
múltiples parades en que es presenten, s’identifiquen, s’expliquen diverses plantes,
d’una sorprenent collita tàctil i perfumada. En el primer taller, cada un es tapa els ulls
per una aproximació diferent de la planta. Més que d'imatges, ara depèn del tacte i
l'olfacte. Escolto el que diuen al meu voltant i, per primera vegada, el grup és
homogeni.”
!

5.4.6
•
•

•

Consells
La bona voluntat no és suficient... també ha d’estar ben assessorada!
Inicialment, per a fer el fulletó en Braille, es van fer dissenys en relleu per a
il·lustrar cada parada. La nostra lògica era: “sobre el fulletó per a vidents, hi ha
dibuixos, així que per a les persones amb diversitat funcional visual, cal que hi
hagi dissenys en relleu”.
Aquesta lògica va manifestar molt bona voluntat, però era incoherent amb la
lògica de les persones amb dèficit visual: els nostres socis amb diversitat
funcional visual van ser unànimes a animar-nos a eliminar els dibuixos, ja que
dupliquen la feina amb la descoberta tàctil que ofereix el sender. Ells no tenien
cap interès, al contrari, els inquietava en la seva comprensió de la realitat!

5.5 PÚBLIC AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AUDITIVA
5.5.1 Diversitat funcional i actituds claus
Les persones sordes i les persones amb dèficits o dificultats auditives, o les que s’han
tornat sordes són col·lectius molt diferents, però això parlem de diversitat funcional
auditiva, perquè la diversitat és molt gran i contempla a col·lectius molts diferents.
Persones que han ensordit o presenten dificultats auditives
Aquestes persones tracten de potenciar l’audició residual i les experiències culturals,
d’aquí la importància de les notes escrites, plànols, etc. Poden gaudir d’ajudes sonores
(audiòfons, bucle magnètic, etc.) i(o utilitzar la tècnica de lectura de llavis.
Les Llengües de Signes Catalana (LSC), Valenciana (LSCV o LSPV) o Espanyola
(LSE) són llengües naturals de signes que complementen la lectura de llavis o amb
moviments de les mans, facilitant així l'aprenentatge, incloent el de nens i nenes amb
deficiències auditives.
Persones sordes signants
Les persones sordes de naixement tenen la veu alterada i han desenvolupat maneres de
compensació (visual, olfactiva, la percepció de la vibració).
Una gran majoria practiquen la Llengua de Signes (LS = LSC, LSCV, LSPV o LSE),
sent el català o castellà per a ells uns idiomes estranger amb una escriptura molt difícil.
La LS té la seva pròpia sintaxi i gramàtica. Els signes estan organitzats com les paraules
i frases de la llengua audible, per exemple, "el rei està dormint al castell” és gesticula:
"castell dins rei dorm".
La integració social de les persones sordes signants, majoritàriament no són analfabets,
perquè la seva escolarització és obligatòria des de fa força anys, en “el món de
l'audició” és difícil per a persones sordes grans. Llavors, desenvolupen una veritable
“cultura dels sords”.
A diferència de la majoria de persones amb dèficits visuals, motors o cognitius, les
persones sordes són molt independents en la seva vida diària.

A tenir en compte
0 Compensar la pèrdua d'audició requereix concentració i atenció, la qual cosa
provoca fatiga.
0 La persona amb dèficit auditiu és probable que sigui sorollós, ja que no té
coneixement del soroll que genera.
0 No pot percebre un soroll perillós (caiguda de pedres, pas de vehicles ...) o un
senyal sonor d’alarma.
0 La persona amb problemes d’audició equipada amb un aparell auditiu es veu
obstaculitzada per enrenous, el soroll de fons (música, vent...), el fet d’estar en
un grup.
0 La persona pot presentar dificultats afegides com per exemple: pèrdua
d’equilibri, tinnitus o acufens (notar cops de sons a l’oïda que no procedeixen
de l’exterior)...
0 La pèrdua de l’estereofonia provoca que no pugui localitzar la font del soroll.
0 La persona sorda perd els seus punts de referència habituals amb més facilitat
que d'altres persones, sobretot quan es produeix un canvi de lloc o d’activitat.
Les situacions desconegudes o d’exclusió poden conduir a reaccions agressives.
Algunes pròtesis poden xiular i provocar ansietat en els llocs públics.
0 Les persones sordes desenvolupen una compensació a través de la vista (ulls
molt mòbils) i per tant són molt sensibles a l'expressió de la cara i pot llegir els
diversos sentiments experimentats pel seu interlocutor (incomprensió, ira,
vergonya, etc.)
0 Les persones amb deficiències auditives de naixement sovint tenen dificultats de
lectura.
Actituds clau
0 Presentar-se i indicar la seva funció (escriure el seu nom, els noms propis són
difícils d'entendre).
0 En el cas de presentar dificultats de comunicació, proposar a la persona que
escrigui el que vol dir. Escriure una paraula mal entesa i repetir-la permet a la
persona memoritzar la imatge de la posició dels llavis de la paraula.
(Tenir disponible llapis, paper, o pissarres)
0 Adreçar-se a la persona amb dèficit auditiu parlant directament cara a cara,
lentament, sense elevar el to, assegurant-nos d’articular clarament però sense
exageració: el moviment natural del llavi facilita la comprensió. Atenció! El
missatge no es transmetrà en la foscor per tant no és possible atreure l'atenció
d'una persona amb problemes auditius cridant-la. Assegureu-vos que la
informació sigui entesa correctament.
0 A l’oral com a l’escrit, utilitzar paraules simples i comunes i fer frases curtes,
per parlar amb persones que practiquen la lectura de llavis o LS, (especialment
per a aquest últim ja que han de traduir del català o castellà al seu propi
llenguatge de senyals).
0 Deixeu prou temps d'observació a les persones que llegeixen els llavis (és difícil
d'observar i llegir els comentaris al mateix temps!)

0
0

0

Repetir una pregunta formulada per un membre del grup abans de respondre-la.
La persona sorda o amb problemes d'audició tenen dret a una informació en
temps real, fins i tot anticipada, i en el cas de grups, no hem de posposar
l’explicació que pot beneficiar el grup.
És útil distribuir programes i plànols (possiblement o eventualment amb
anotacions), tanmateix, fora idoni, i legalment està disposat així, que el guiatge
l’hauria de dur un intèrpret de llengua de signes (amb el Cicle Formatiu de Grau
Superior d’interpretació de llengües de signes).

I les persones sordcegues?
Aquest col·lectiu té necessitats específiques. No es tracta de una suma de dèficits sinó
que es tracta d’una diversitat funcional amb característiques específics.
Recursos ja comentats: la guia tàctil, els recursos en Braille, centrar la informació
visual en el tacte, l’olfacte, el gust, etc. Però sobretot el que seria idoni: tenia un guia
intèrpret de persones sordcegues. Aquests intèrprets és el mateix que per a les
persones sordes, ja que la guia-interpretació de persones sordcegues està inclosa en
aquests estudis.

5.5.2 Acollida del públic
Les informacions escrites (panell d'exposició o de senders interpretatius, guies
topogràfiques, fulletons...) han de ser adaptades per a persones amb dificultats de
lectura:
• Utilitzar un vocabulari senzill i frases curtes.
• Tenir una presentació atractiva i espaiada.
• Centrar-se en les imatges (fotos, dibuixos...) i no en el text.
• Posar l’essencial a nivell de text, ressaltant en primer lloc la informació clara i
concisa, que després es pot desenvolupar.
!
5.5.2.1 Accessibilitat a les exposicions
Qualsevol informació sonora es pot escriure en un fulletó adaptat col·locat en un lloc
accessible. També poden ser transmeses per un vídeo en LS.
!
5.5.2.2 Accessibilitat a l’exterior
Aneu amb compte amb les rutes massa tècniques i compromeses físicament: els dèficits
auditius poden comportar mal funcionament en major o menor grau a l’hora de mantenir
l’equilibri.
!
!
!
!
!

5.5.2.3 Activitats adaptades
Públic sord gestual
• Per la traducció d'una activitat o visita guiada en LS, el dinamitzador pot
desenvolupar els serveis d'un intèrpret. Quan és tracta d’un tema amb un
vocabulari específic, és apropiat preparar abans la traducció amb l’intèrpret.
Un projecte a llarg termini pot justificar la seva pròpia formació: es necessiten al
menys 180 hores d'instrucció i pràctica regular per estar còmode al LS.
• Per visites autoguiades en un paratge natural o una exposició, diverses eines
poden ser utilitzades per les persones sordes, incloent un vídeo en LS,
possiblement necessitarem dur un ordinador portàtil a l'exposició o al lloc on
pensem fer l’activitat.
No obstant això, no és tant evident ni fàcil passar la informació sobre les activitats
adaptades i aconseguir l’interès de les persones sordes, ja que estan acostumades a ser
excloses del món “oient".
Públic amb dificultats auditives o que han esdevingut sordes
• El dinamitzador ha de tenir en compte algunes actituds clau per a facilitar la
lectura de llavis, com per exemple utilitzar recursos escrits, imatges o fotos.
• Per les persones que tenen un difícil accés al català/castellà, és important
utilitzar frases curtes i vocabulari simple.
!
5.5.3

Experiència a la Reserva Natural de Prats de Molló

Inicialment, la Reserva Natural de Prats de Molló va adaptar el seu fulletó acompanyant
al visitant al sender interpretatiu "El bosc de muntanya" a les persones amb deficiència
auditiva.
El fulletó interpretatiu està escrit en un llenguatge col·loquial, i amb frases relativament
llargues. Tracta sobre l'ecologia i l'explotació dels boscos de muntanya, un tema prou
especialitzat i per tant fa servir un vocabulari específic i tècnic. Això fa que sigui difícil
d'entendre el text per a persones que no tenen petites nocions d'ecologia, particularment
per a moltes de les persones amb deficiències auditives de naixement i que tenen un
vocabulari limitat.
És important simplificar el text original i explicar els termes específics o il·lustrar-los
amb dibuixos addicionals. Aquesta simplificació també serà ben apreciada per tothom,
entre d'altres els infants.

5.5.4

Experiència al Bosc de faig

Aquest treball va ser realitzat per un estudiant de Turisme, amb problemes auditius i
practicant del LSF. Les seves propostes per a un text adequat han requerit correccions i
reformulacions. Donades les dificultats de comprensió, va ser necessari donar-li un text
simplificat per aclarir el seu contingut. A continuació, va fer una proposta per escrit
d’un text adaptat, ajudat pel seu terapeuta-logopeda i educadora. Aquest text encara va
necessitar algunes correccions i reformulacions.
Abans
(...) Aquí, els faigs es presenten sota
una forma particular. La majoria no
constitueixen un sol tronc, si no que
es ramifiquen en diverses branques
a ras del terra.
Per què aquesta forma?
Perquè en aquest bosc els arbres
han estat explotats durant temps
fins que es va deixar de fer, l'última
vegada ja fa més de cinquanta anys.
Resulta que, després de ser tallats,
gran quantitat d’arbres de fulla
caduca (no coníferes) posseeixen la
capacitat de regenerar el coll en
diversos brots. Diverses desenes
d’anys més tard, la resta d’arrels
d’origen, situat al centre del “grapat
de branques”, es va descomposar i
ha desaparegut.
!

Desprès
Els faigs no tenen un sol tronc, sino
que tenen diversos troncs que surten
de la terra.
Per què la forma d’aquests faigs és
diferent de la forma d'altres arbres?
Perquè l'home ha explotat aquests
arbres fa 50 anys.
I quan es talla un arbre frondós pot
esdevenir en diversos troncs.
Després de molts anys es converteix
en un “grapat de troncs”.
La soca ha desaparegut.
Els arbres amb aquesta forma són
anomenats “matolls”.
!

L’última versió del text va ser validada pel conservador de la Reserva Natural i pel
responsable del grup jove de APIDA 66 (Associació per a la Integració de Deficients
Auditius), i va ser provat en el recorregut.

5.6 Una experiència per a totes
5.6.1 Experiència a la Casa de la Reserva de Nyer
Des del mes de gener de 2008, la Casa de la Reserva de Nyer dóna la benvinguda a la
seva exposició permanent "Un Mon impressionant", que presenta el misteriós món dels
ratpenats. En la nova Casa de la Reserva Natural Regional del Nyer, gestionada pel
Consell General, s'ha reservat un espai per a la creació d'una exposició "per a tots", és a
dir, per tot tipus de públic: amb qualsevol diversitat funcional, però també per
qualsevbol col·lectiu com escolars, nens i nenes, joves, persones grans, estrangers, etc.
L’accés a la informació i la comoditat de tot tipus de visitants, han sigut els
objectius prioritaris d'aquesta exposició.

Lectura fàcil… o difícil?
El llenguatge simple, planer i entenedor, amb un tipus i mida de lletra adequats
permeten incloure moltes més persones a la comunicació que pretenem transmetre.
Cartells, documents, fulletons, exposicions, webs… tot és susceptible de millora. Amb
llenguatges clars podem incloure, per exemple, determinades persones amb la síndrome
DOWN. Hem de tenir clar també que persones sense discapacitats mentals accediran
molt millor a aquesta informació.
Algunes idees importants: una sola idea per frase, paràgrafs com a màxim de 6 línies
amb una unitat sintàctica per línia, textos no justificats, final de pàgina acabat en un
punt, interlineat i marges generosos, evitar abstraccions, negacions i metàfores, etc.

Un cop visats per l’Associació Lectura Fàcil, es pot usar el logo.
Més informació a www.lecturafacil.net
Dissenyar una exposició per a tot tipus de públic és un veritable desafiament! Es
necessari pensar en les zones de pas necessaris per a les cadires de rodes, en
l’ajustament dels camins per al públic invident, l'alçada de lectura adequada per a nens
i nenes, persones en cadires, en l'accés a la informació per als visitants amb problemes
auditius i visuals... sense oblidar el públic en general! Es per això que un comitè de
direcció que agrupa àmpliament les diferents infraestructures relacionades amb la
discapacitat ha seguit conjuntament l’elaboració d'aquest projecte.
Aquesta exposició presenta dos nivells de lectura dels quals un, té una lletra gran que
facilita la visita per a les persones amb diversitat funcional visuals i auditiva (més
concretament amb dificultats de lectura). Les traduccions en Braille a cada mòdul
complementen les adaptacions. Reproductors de MP3 difonen la informació tramesa a

l'exposició i estan disponibles per a les persones amb dèficits visuals que també tenen
una petita guia en relleu, en Braille i en lletra gran.
Així, la maqueta que representa la Reserva, està instal·lada a l’entrada de la sala i és
tàctil: els diferents tipus d'ambients naturals estan representats per diferents materials
fàcilment recognoscible al tacte pels cecs i els colors utilitzats dels materials són vius i
amb contrast per tal que les persones amb dèficits visuals puguin percebre fàcilment. El
sòl de la zona d'exposició també està ple de rajoles tàctils perquè el públic invident
pugui caminar de forma independent i segura.
També es va fer èmfasi en el paisatge sonor i la transmissió d'àudio de la informació: la
cuereta torrentera i altres passeriformes animen l’exposició amb els seus crits i càntics.
No obstant això, el so del batec del cor d'un ratpenat o la freqüència dels seus ultrasons
son visualitzats mitjançant el parpelleig de les llums per a persones amb dèficits
auditius.
L’obtenció de l'etiqueta nacional de “Turisme i Discapacitats” constitueix actualment
l’etapa final que concretarà aquesta voluntat de desenvolupar l’acollida d’aquest públic
específic als espais naturals.
5.6.2 Opinions personals
Una dinàmica que obre les portes a la diversitat funcional
En obrir les activitats a les persones amb diversitat funcional , vam descobrir que les
solucions implementades poden portar situacions positives en general, en una
perspectiva més àmplia que la simple accessibilitat de persones amb diversitat
funcional.
Habilitacions que serveixen a tot
“Posant la nostra exposició a la disposició de les persones en cadires de rodes, va
millorar la comoditat per a tothom! L'espai de circulació era més espaiós i més
agradable. Els panells a l’altura de les cadires de rodes també s'adaptaven a l'alçada
dels nens. L'espai accessible a una cadira de rodes facilita l'accés per a cotxets i per a
una persona gran.”
Creació d'eines de valor afegit en termes de qualitat
“Els nostres panells estaven mal presentats i una mica avorrits per llegir-los, cal
reconèixer-ho, però bé, ho havíem fet! Per tal que fossin accessibles a una part del
públic amb dèficits auditius i amb dificultats de lectura, els hem refet centrant-nos en
l'aspecte atractiu i visual. Això li ha donat un valor afegit a aquestes eines de
comunicació en termes de qualitat.

Requereix una nova mirada
“Tot fent un enfoc també a un públic amb diversitat funcional, vam haver de
qüestionar-nos i qüestionar els hàbits! Això ens va portar a prendre una mirada nova a
l'existent, més enllà de la discapacitat. Per tant, hem creat activitats originals,
reflexionant amb una lògica diferent.
Creació d'activitats noves, que poden ser reinventades per a altres públics
“Vaig fer una activitat per a un grup de persones amb trastorns mentals. Vaig estar
trencant-me el cap pensant, volia fer alguna cosa que fos adaptada, fàcil i profunda
alhora. El resultat va ser molt ric, per a ells i per a mi! Em vaig adonar llavors que
l'activitat que m´havia proposat era també una molt bona activitat per a qualsevol
públic! Ara la utilitzo sovint amb grups “clàssics” i agrada molt!”
La integració, un “plus” per a tothom
“Em vaig adonar que quan una persona cega participa a la sortida, la resta del grup
desenvolupa una major atenció durant la visita. Fa l'efecte de que la gent està més
present, més participativa, més oberta. Jo no sé el motiu, però he observat aquest fet
moltes vegades!”
També hem transformat la nostra exposició, de manera que també es pot dirigir al
públic amb deficiències visuals. Mitjançant el desenvolupament dels sentits tàctils,
auditius, gustatius i olfactòris, i l'exposició ha millorat qualitativament.”
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Referències útils
•

Web “Natura per a tothom” www.gepec.cat/natura

!
La web del projecte Natura per a tothom del GEPEC-EdC es va confeccionar per a
contribuir a fer més accessible la natura. Trobarem documentació (també en l’apartat
del I Fòrum d’accessibilitat a l’aire lliure), detalls d’alguns itineraris concrets així com
recomanacions de com guiar o adaptar itineraris.
• Aplicació per a mòbils per a valorar l’accessibilitat dels llocs
http://www.escaccesibleapp.com
• Aplicació per a mòbils d’itineraris de natura amb algunes accessibles
http://www.naturalocal.net
• Aplicació col·laborativa i cercadora de rutes, algunes específicament
accessibles:
o Joëlette (http://ca.wikiloc.com/rutes/joelette) ,
o Per a invidents (http://ca.wikiloc.com/rutes/per-invidents)
o Senders accessibles (http://ca.wikiloc.com/rutes/sender-accesible)
o Amb cotxet (http://ca.wikiloc.com/rutes/amb-cotxet)
o Segway (http://ca.wikiloc.com/rutes/segway)
o Vehicles elèctrics (http://ca.wikiloc.com/rutes/vehicle-electric)
o Handbike (http://ca.wikiloc.com/rutes/handbike)
!
• La!Xarxa!de!Parc!Naturals!de!la!Diputació!de!Barcelona!disposa!d’un!elevat!
nombre!d’eines!útils!per!a!accedir!als!seus!espais!protegits!
http://parcs.diba.cat/web/accessibilitat!!

7 Col·laboracions

!
Hem d’agrair aquí tothom que ha permès la realització d’aquest projecte, Karine
Chevrot, els voluntaris, els treballadors de les RNC i també els que han contribuit a
nivell polític, com tècnic i financer.
•

Coordinador del projecte: Rosmaryn Staats (FRNC)
Redacció original: Inga Ertel i Jeanne Thuriaux-Lelièvre (NATAPH), Rosmaryn
Staats (FRNC)

•

Fotografies: GEPEC-EdC i ADENC excepte la darrera de la merla d’en Nico
Dallet.

•

Traducció i adaptació amb aportacions de la Roser Pastor, l’Eva Sánchez, la
Núria Pujol i l’Adelaida Clavaguera (ADENC), en Gábor Szabó, la Perrine
Goudrot, la Teresa Rigau i el Ramon Ferré amb la Rosa Jové (GEPEC-EdC),
Romà Solé (Ajuntament de Tarragona) i Judith Aloy.

Han col·laborat:
• Résidence Val d’Agly
• Clinique Sensévia
• BTS Tourisme Lycée des Métiers Moulin à Vent
• APIDA 66
• Produc’braille
• Foyer d’Accueil Médicalisé Les Pardalets
• Syndicat Mixte Canigou Grand Site
• DDJS
• Reserves Naturelles de France
• Office National des Forêts
• Conseil Géneral des Pyrénées Orientales - Réserve de Nyer, Région LanguedocRousillon, La Fondation EDF “Diversiterre”
• El personal de les Réserves Naturelles de: Vallée d’Eyne, Mantet, Prats de
Molló, Py, Nyer, Nohèdes, Jujols, Mas Larrieu, Cerbère-Banyuls.
!
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L'existència de les persones amb diversitat funcional revolta i ofèn la raó i el cor.
És l'angoixa davant la idea que podríem ser-ho, o pot ser que tinguem nens que ho
siguin. Trobar-s’hi ens fa sentir culpables, d'alguna manera, als que no ho són. I tot fent
apreciar la seva sort, els impedeix gaudir sense barrejar-se amb aquestes persones.
Molesta aquest patiment sense mèrits als qui, sense mèrits, no el tenen. L’explicació
científica del procés disruptiu no disminueix la confusió que genera i apareix com un
defecte intolerable de la creació, com a una irracionalitat, cara a cara davant la qual el
propi discurs espiritual sembla ridícul per a molts, quan no odiós. I és per això que ens
sentim inclinats a evitar-les...
Guy Avanzini
Professor Emèrit de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lió II

El bonic cas de la merla corsa
L’any 2012 vàrem acollir un grup de francesos amb diversitat funcional cognitiva. Vàrem
visitar els Muntanyans de Torredembarra i el riu Gaià al seu pas pel Pont d’Armentera. Ens
varen explicar una història increïble. Quan eren de càmping a Còrsega, els visitava una
femella de merla. El fet extraordinari és que aquesta merla només es posava al cap de les
persones amb discapacitat mental, mai al damunt de la resta de caps. La fotografia parla
sola.

