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amb EL SUport dE La dipUtaCió dE barCELona

Can mateu disposa d’un itinerari 
de natura accessible
és un recurs educatiu que completa l’escola de natura

ANDREU SAyó

l a fundació catalana de 
l’esplai treballa per tal que 
l’oci i el temps lleure esde-

vinguin accessibles a totes les ti-
pologies de grups; és per això que, 
des de fa uns anys, ha integrat les 
seves instal·lacions en un projecte 
d’eliminació de barreres amb el 
propòsit de contribuir a millorar 
la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat.

Des del curs 2011-2012 l’escola de 
natura de Sau i l’espai natural de 
les guilleries-Savassona compten 
amb un nou  equipament educatiu 
i d’ús públic. Es tracta d’un itine-
rari de descoberta naturalística que 
s’ha dissenyat seguint criteris d’ac-
cessibilitat per a tothom. Aprofitant 
la infraestructura de camins pree-
xistent a l’escola de natura de Sau 
i amb  el suport i finançament de la 
Diputació de Barcelona s’ha acon-
seguit fer realitat aquest projecte.

plafons interpretatius
L’itinerari de natura de Sau cons-
ta d’un recorregut practicable 
cimentat i senyalitzat amb fites 
que, des del punt d’inici situat a 
l’aparcament de l’escola de natura 
de Sau, recorre l’interior de la fin-
ca de Can Mateu.  Destaquen, en 
aquest recorregut, la instal·lació de 
plafons interpretatius i estructures 
accessòries annexes que acosten 
als usuaris de l’itinerari als valors 
patrimonials més interessants de 
les guilleries i la Vall de Sau. 

Conveni des de 2006
Aquesta iniciativa ha estat possi-
ble gràcies a l’acord de conveni al 
qual van arribar la Fundació Ca-
talana de l’Esplai i el consorci de 
l’Espai Natural l’any 2006 i que 
continua vigent. Aquest acord de 
col·laboració, entre altres, defineix 
l’escola de natura de Can Mateu 
com l’equipament d’educació am-
biental de referència dins aquest 
espai natural i estableix un marc 
de col·laboració en pro del desen-
volupament de programes d’edu-
cació ambiental i ús públic a les 
guilleries.

Servei de prèstec
L’itinerari és un recurs educatiu 
de gran valor per tots els usuaris 
de l’escola de natura de Sau sense 
discriminar els grups o els usuaris 
amb discapacitats físiques o mobi-
litat reduïda que visiten les instal-
lacions. Els usuaris amb discapa-
citats poden sol·licitar el préstec 
de terceres rodes adaptables a les 
cadires de rodes i de hand-bike’s 

per fer encara més accessible el 
recorregut per l’itinerari.

més activitats educatives 
L’àrea d’Educació Ambiental de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
està desenvolupant un programa 
d’activitats associades a l’itinera-
ri que s’afegirà a l’amplia oferta 
d’activitats educatives de l’escola 

de natura. Al mateix temps, i tam-
bé en col·laboració amb la Xarxa 

de Parcs de la Diputació, s’ha 
creat una col·lecció de materials 
adaptats per a usuaris invidents o 
amb visió reduïda que permeten 
fer accessibles els continguts dels 
plafons de l’itinerari als usuaris 
que pertanyen a aquests col·lectius.

itinerari sensorial al garraf
Amb aquest projecte completat 

i altres iniciatives similars ja en 
funcionament, com la de l’itinerari 
sensorial de l’escola de natura de 
Can grau, al garraf. queda palès 
el gran esforç que la Fundació Ca-
talana de l’Esplai està fent en tots 
els seus àmbits d’actuació per tal 
de fer cada cop més accessibles les 
seves activitats i els equipaments 
que gestiona. ■

Els plafons ens ajuden a descobrir l’entorn natural amb els cinc sentits

Com sorgeix l’interès de la xarxa de parcs per la promoció dels 
itineraris adaptats dins els seus espais naturals? 
Fa uns anys, tot i que la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona disposava d’una àmplia oferta d’itineraris, cap d’ells era 
adaptat. Amb aquest escenari i, per tal de garantir que usuaris amb 
mobilitat reduïda tinguessin l’oportunitat de conèixer el medi natural 
en primera persona, es va plantejar la creació d’un itinerari adaptat 
dins l’àmbit de cada Parc. 

Quina és la valoració de funcionament que han tingut altres 
itineraris similars instal·lats en altres parcs gestionats per la 
Diputació? 
La valoració és molt positiva ja que l’usuari de forma molt autònoma i 
directa pot gaudir de tota una sèrie d’estímuls i sensacions vinculades 
a l’entorn natural i això li resulta molt gratificant.

Es pot demanar  
terceres rodes 

adaptables a les 
cadires i hand-bike’s

Isabel Cabrera 
Espai natural  
de les guilleries-Savassona
xarxa de parcs  
naturals de la  
diputació de barcelona.

Què aporta a l’espai Natural de les Guilleries Savassona un 
equipament com l’itinerari adaptat? I a l’escola de natura de 
Sau en concret? 
A l’Espai Natural de les guilleries-Savassona l’itinerari adaptat de 
Can Mateu li aporta un valor afegit en la seva oferta d’equipaments 
ja que permet a un major perfil d’usuaris la interacció amb l’entorn 
de l’espai natural. D’altra banda, a l’escola de natura de Sau li 
proporciona un tret diferencial de gran interès respecte a d’altres 
equipaments similars que es complementa perfectament amb les 
instal·lacions existents a la finca, les quals, estan totalment adaptades 
a persones amb mobilitat reduïda.

L’itinerari adaptat de Can Mateu és una instal·lació promoguda 
per un organisme públic que s’ha ubicat dins una finca privada. 
Com valoreu una iniciativa d’aquest tipus? 
Es valora molt positivament aquesta fórmula de col·laboració i, des 
d’un primer moment, s’ha apostat per ella amb l’objectiu de sumar 
esforços de forma que es pugui donar un millor servei públic res-
pectant el caràcter privat de la finca. Aquest aspecte s’aconsegueix 
amb la definició de la regulació del seu règim d’ús. 

Quins motius li donaríeu als usuaris per animar-los a visitar les 
Guilleries i en concret la Vall de Sau?
Les cingleres i la làmina d’aigua de l’embassament de Sau singu-
laritzen aquest paisatge de gran diversitat i riquesa a nivell natural, 
cultural i patrimonial. L’Espai Natural de les guilleries-Savassona 
és tota una experiència pels sentits que cal no deixar perdre. 

“S’ha apostat per la col·laboració públic privat”
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