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INTEGRACIÓ SOCIAL
EN EL 

MEDI NATURAL

 

 



En 2016, el Servei d'Espais Naturals Protegits, coneixent l'existència de les
Joëlette, va començar la cerca de finançament per a aquest projecte
d'integració social a través de l'Accessibilitat. L'objectiu era aconseguir 2
cadires Joëlette per a oferir-les en la Xarxa de Parcs Naturals de la Comunitat
Valenciana. Aquestes cadires adaptades per a la natura permeten l'accés al
medi natural de persones amb diversitat funcional física. 

     CADIRA DE RODES ADAPTADA PER A LA NATURA 
(a partir d'ara CRAN  - Joëlette)

En 2018, la Responsabilitat Social Corporativa de l'empresa VAERSA es va fer
càrrec de la compra de 2 cadires Joëlette i les va cedir a la Xarxa de Parcs
Naturals de la C. Valenciana.

Així va ser com va nàixer el projecte "Pugem amb tu!" als Parcs Naturals de la 
Comunitat Valenciana. 

“La bondat és l'única inversió que
mai falla”
“No és tan important que molts
siguen igual de bons que tu com el
que existisca alguna mesura de
bondat absoluta en algun lloc;
perquè això faria fermentar tota la
massa”
Henry David Thoreau

PROJECTE " PUGEM AMB TU!",
INTEGRACIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE
L'ACCESSIBILITAT

Si estàs disposat o disposada a
enamorar-te, continua llegint.

Si no deixes que el teu amor fluïsca, 
ja pots deixar aquestes pàgines

damunt de la taula
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ACCESSIBILITAT



QUI POT SOL·LICITAR UNA
CRAN/JOËLETTE?

QUI POT SOL·LICITAR UNA
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OBJECTIUS
GENERALS:

Ajudar a la integració social de població amb
diversitat funcional física.

Millorar l'accessibilitat de persones amb mobilitat
reduïda que desitgen accedir al medi natural.

Permetre que persones amb mobilitat reduïda, 
 puguen accedir al medi natural, en rutes guiades
o autoguiades, com qualsevol altra persona.

És una cadira tot terreny, que permet ajudar a
qualsevol persona amb mobilitat reduïda o
nul·la a practicar el senderisme; sempre amb
l'ajuda d'almenys dos acompanyants.

Un centre educatiu que tinga entre el seu
alumnat una persona amb mobilitat reduïda o
nul·la. 
Una associació específicament relacionada amb
persones amb mobilitat reduïda, ja siga per
problemes físics o cognitius. 
Un centre excursionista o senderista, etc.
Una empresa que desitge fer una activitat (RSC,
Voluntariat, senderisme…) en un Parc Natural i
tinga entre els seus empleats aquesta
necessitat d'ús.
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QUÈ ÉS UNA CADIRA DE RODES
ADAPTADA PER A LA NATURA
CRAN/JOËLETTE?



NECESITES UNA JOËLETTE?
HAS DE SABER
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Aquestes cadires adaptades per a la natura sol es poden utilitzar en
l'àmbit dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Existeix un
calendari on indica en què parc es troben a cada moment.

Cada Parc Natural ofereix rutes específiques per a l'ús de la Joëlette, és a
dir, rutes que permeten un maneig senzill i segur de la cadira.  Amb
excepció d'activitats molt senzilles, quan s'utilitze la Joëlette, com a
mínim un dels seus pilots ha d'estar ben familiaritzat amb el seu maneig.

Encara que el fabricant garanteix el transport de persones de fins a 120
quilos, no recomanem que l'usuari excedisca el pes del portador posterior.
Al parc natural obtindran una taula de pesos i la seva relació amb el
nombre mínim de pilots necessaris.

La sol·licitud de les cadires haurà de fer-se amb antelació i podrà  ser
utilitzada a les 9.00 hores del matí, fins a les 13.45 hores del mateix dia.

El centre educatiu, empresa o associació que sol·licite la CRAN, haurà de
comptar un nombre de persones determinat per a poder moure la cadira. 

En cas que un sol·licitant no tinga persones suficients per a moure la
cadira, el Parc Natural contactarà amb associacions locals i intentarà
aconseguir-ho a través de les persones que desitgen col·laborar amb el
projecte PUGEM AMB TU!.

El Parc Natural es reserva el dret de no atendre la sol·licitud de préstec o
ajornar-la per:
a) situació meteorològica adversa prevista per al dia de la sol·licitud; 
b) algun inconvenient puntual en l'estat de la ruta; 
c) per experiències negatives prèvies amb el sol·licitant, derivat d'un
ús incorrecte de la CRAN o del seu comportament en l'entorn
natural.
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Nostres Joëlette van començar a rodar pels Parcs Naturals al novembre de 2018, amb la presentació
en societat en el PN del Desert de les Palmes.  

En 2021 portarem les cadires a aquells parcs
naturals que per causa del confinament total en
2020 no van poder oferir aquest servei: Parc
Natural del Tùria i Parc Natural de Penyagolosa. A
més està planificada l'estada de les cadires a 7
parcs naturals més, sempre que es donen les
mesures de màxima seguretat per als usuaris i
familiars, i sembre en cumpliment de la
normativa vigent respecte a la situació sanitaria.
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#FACEBOOK
PUGEM AMB TU!
1305  CONEIXEDORS

287 SEGUIDORS
281 M'AGRADES

787
PARTICIPANTS

PN DESERT DE LES PALMES-345
PN CHERA-SOT DE CHERA-184

PN SERRA DE MARIOLA-90
PN LAGUNAS LA MATA-TORREVIEJA-8

PN L'ALBUFERA-75
RN DE LES ILLES COLUMBRTES-20

TROBADA-65

Creu Roja Castelló/ València.
Universitat Jaume I. Associació Antea.

Associació Síndrome MEF2C. 
Associació Escola El CAU. COCEMFE.

Síndrome de RETT. CAZARETTOS 
L’Associació ANASBABI CILIOPATIAS.

EnChérate. Ayto. Sot de Chera.
Cumbres Sin Barreras Club Esportiu.

l'IES Enric Valor de  Silla. VAERSA
Green Gos Batukada
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11
PARQUES

NATURALES
On s'ha donat a conéixer la

CRAN/Joëlette

2020 2021
GENER FEBRER MARÇ

ABRIL MAIG JUNY

JULIOL AGOST SETEMBRE

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

GENER FEBRER MARÇ

ABRIL MAIG JUNY

JULIOL AGOST SETEMBRE

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

PN Santa Pola

PN Turia

PN Turia

PN Penyagolosa

PN Montgó
PN Fondo

PN Fondo

PN Serra d'Irta

PN La Mata
PN Fondo

PN Sta Pola

PN Turia

PN Penyagolosa

PN Tinença

PN Maigmó

PN Serra Calderona

PN Prat de Cabanes

El 2019 va ser el primer any d'aprenentatge i
formació, en el qual es van impartir diverses
sessions sobre el funcionament i maneig
d'aquestes cadires al personal dels Parcs
naturals: directors conservadors, funcionaris,
agents mediambientals, educadors i personal de
les brigades. A més es van realitzar sessions de
presentació on s'oferien a les entitats socials
locals de cada parc natural. S'ha establert que
les cadires romanguin en cada Parc Natural
entre 2 i 3 mesos

El 2020 es va planificar la participació de 6 Parcs
distribuïts en les tres províncies. 
A causa de la crisi Covid només han sigut
presents en 4 Parcs. 
A més, es dona el fet que les personas que
necessiten aquestes cadires solen ser persones
de risc, per la qual cosa no hem gestionat
pràcticament sol·licituds. Encara així, hem
continuat donant a conéixer el servei i les seues
oportunitats en la millora de l'accessibilitat en els
PPNN.



P U G E M  A M B  T U !

Informe bianual2018-
2020
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Parc Natural 
Desert de les Palmes

Al Parc Natural Desert de les Palmes es va
realitzar l'acte de presentació i cessió d'ús a la
D.G. de Medi Natural -  Parcs Naturals, de les
CRAN. Es va realitzar un itinerari del Centre
d'Interpretació al Bartolo al que van participar
120 voluntaris de la empresa VAERSA. 
Entre els participants van estar la Consellera
Elena Cebrian, l'associació Cazarettos,
COCENFE i representants de la Junta Rectora.
Aquest acte donà el tret  d'eixida als treballs
d'adequació  de 3 rutes senyalitzades per a
itineraris - CRAN des del Centre d'Interpretació
La Bartola.
Es van realitzar Jornades de presentació de
les cadires tant a associacions que pogueren
necessitar-les, els seus familiars... i també a
entitats que poguerem subministrar voluntaris
per a moure les cadires. 
Les entitats que van col·laborar: Creu Roja,
Universitat Jaume I, Associació Antea,
Associació Síndrome MEF2C, Associació
Escola El CAU, COCEMFE, Síndrome de RETT
i CAZARETTOS.
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A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S
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Dades estada al Parc Natural Desert
Núm. participants: 345 
Núm. usuaris CRAN: 13 
Núm. Activitats/rutes: 5 
Núm. entitats col·laboradores: 9
Núm. accions de difusió: 8 



- Ruta familiar solidària pel Barranc de l'Aigua en
benefici de les malalties estranyes, amb
l’Associació ANASBABI CILIOPATIAS, amb la
participació de EnChérate. 
68 participants

- Presentació PUGEM AMB TU! en Sot de Chera,
amb motiu del Dia Europeu dels Parcs Naturals.

-  Itinerari interpretatiu. 
28 participants
3 cadires CRAN 
Col·labora l'Ajuntament Sot de Chera, Creu Roja
València.

A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S
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Dades al Parc Natural de Chera-Sot de
Chera.
Núm. participants: 184 
Núm. usuaris CRAN: 7  
Núm. Activitats/rutes: 3
Núm. entitats col·laboradores: 4 
Núm.  accions de difusió: 7 



- Itinerari nocturn guiat amb a EnChérate a la font
del Saltillo de Chera. 
88 participants
 2 cadires CRAN 

- Un altre ús necessari de les cadires, és per a fer
accessibles a tots els públics el major nombre
d'activitats.En aquesta ocasió, van ser utilitzades
per a la Inauguració del primer Oasi de
Papallones en Parcs Naturals de la C. Valenciana. 

Tots els participants van valorar molt positivament
cadascuna d'aquestes experiències, ja que s'ajuda
a la integració social de població amb diversitat
funcional física, i  es millora l'accessibilitat de
persones amb mobilitat reduïda que desitgen
accedir al medi natural.

A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S
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Dades al Parc Natural de Chera-Sot de
Chera.
Núm. participants: 184 
Núm. usuaris CRAN: 7  
Núm. Activitats/rutes: 3
Núm. entitats col·laboradores: 4 
Núm.  accions de difusió: 7 



A l'abril 2019, a la ruta blava del PN de la Serra
de Mariola es va dur a terme l’experiència pilot
de maneig, amb una jornada interna per als
equips tècnics de la xarxa de parcs naturals. 
Es van posar a prova aquestes cadires amb
dues persones que van tindre l'oportunitat de
gaudir de la font de la Coveta com feia anys, i
per a començar a dinamitzar el seu ús. 

Feia més de 20 anys que aquelles dues
persones no podien arribar a la Font de la
Coveta. L'arribada a aquest punt, va ser un
moment emocionant per a ells i la resta de
participants es van contagiar d'aquests
sentiments.Era una ruta curta, però una gran
proesa per a ells.

A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S
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Parc Natural Serra Mariola
Núm. participants: 90 
Núm. usuaris CRAN: 7 
Núm. Activitats/rutes: 4 
Núm. entitats col·laboradores: 2 
Núm. accions de difusió: 4 



Al darrer trimestre de l’any les CRAN van estar
disponibles a Mariola. Amb la inestimable
col·laboració de Cumbres Sin Barreras, club
esportiu de caràcter solidari, es va dur a terme les
activitats guiades i es pot afirmar que amb un
elevat grau de satisfacció per a totes les persones
participants. 

Cal dir també que es van dur a terme accions
destinades a la difusió del recurs, amb les cadires
exposades al Centre d'Informació del Parc Natural;
a més, durant la celebració de les Jornades de
Divulgació Científica dels Parcs Naturals de la
Font Roja i de la Serra de Mariola, celebrades a
l'octubre, les CRAN van estar presents.

A C T I V I T A T S
R E A L I T Z A D E S
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Parc Natural Serra Mariola
Núm. participants: 90 
Núm. usuaris CRAN: 7 
Núm. Activitats/rutes: 4 
Núm. entitats col·laboradores: 2 
Núm. accions de difusió: 4 



El Parc Natural de la Mata-Torrevieja va tindre
l'oportunitat d'oferir en les seues instal·lacions
durant l'estiu de 2019 la cadira CRAN. Tots els
treballadors del parc van tindre una jornada
prèvia per al seu correcte montatge i ús. 

La cadira va estar a disposició dels visitants en
el Centre d'Interpretació. Les persones
interessades van poder conéixer com
funcionava la cadira i el projecte que s'està
portant a terme des de la xarxa de Parcs
Naturals "Pugem amb tu!". 

A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S
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Parc Natural La Mata - Torrevieja
Núm. participants: 8 
Núm. usuaris CRAN:1 
Núm. Activitats/rutes:1 
Núm. entitats col·laboradores: 0 
 Núm. accions de difusió: 6 
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A l'abril es va rebre una trucada molt emotiva: un
professor de l'IES Enric Valor de Silla, "al nostre
institut hi ha una xica que mai pot fer les eixides al
medi natural amb els seus companys/es perquè
va en cadira de rodes".

S'havien assabentat per diferents mitjans de
l'existència d'aquestes cadires en Parcs Naturals i
ens demanaven ajuda.

Es va realitzar un recorregut per l'itinerari
paisajístic de la Devesa entre El Saler i l'estany del
Pujol, al Parc Natural de l'Albufera.
Els alumnes de 3 d'ESO de l'IES Enric Valor de
Silla van ser els encarregats de facilitar l'ús de la
cadira CRAN a la seua companya amb problemes
de mobilitat i ells mateixos s'encarregaren del
transport al llarg de tot el recorregut.

A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S

Parc Natural Albufera
Núm. participants: 75
Núm. usuaris CRAN:1 
Núm.Activitats/rutes:1 
Núm.entitats col·laboradores:1 
Núm. accions de difusió: 4 



A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S
Vam fer realitat el somni de Beatriz, una dona amb
mobilitat reduïda.

Feia anys que explicava que visitar la Reserva
Natural dels Illes Columbretes era el seu major
somni.

Beatriz no sabia que tindria l'oportunitat de visitar
l'illa el dia del seu aniversari.

A causa de lo complicat que resulta desembarcar i
passejar pel crater del volcà, es una activitat molt
adecuada per a les CRAN.
Es va involucrar tot el personal que treballa a les
Illes: els mariners, l'equip de guardes de l'illa i el
voluntari  de VAERSA de la cadira. Es va fer una
ruta guiada, acompanyat als turistes que aquell
dia visitaven la Reserva i sobretot, a Beatriz, que
per fi va poder gaudir d'una visita del tot
espectacular... com qualsevol persona.

I és que no totes les rutes dels Parcs Naturals
tenen el mateix grau de dificultat a l'hora d'accedir
a elles.Les Illes Columbretes, a 50 milles de la
costa, tenen un grau de dificultat molt elevat, per
la idiosincràsia de l'arxipèlag i la complicació a
l'hora de baixar a terra.
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Núm. participants: 20 
Núm usuaris CRAN: 01
 Núm.  Activitats/rutes: 01 
Núm entitats col·laboradores: 3 
Núm. accions de difusió: 0 



Com a propietària de 2 cadires CRAN/ Joëlette, es
va convidar a VAERSA a la
 I Trobada Autonòmica d'entitats per la inclusió,
organitzat per la Federació d'Esports de
Muntanya. 

En aquesta trobada van participar 13 entitats,
entre entitats propietàries de cadires CRAN i
associacions de persones amb diversitat
funcional. 

Es va realitzar una ruta interpretativa en el Paratge
de la Murta (Alzira).

A aquesta trobada, a més de 2 voluntaris VAERSA,
va assitir el Subdirector de l'empresa.  
 

A C T I V I T A T S  R E A L I T Z A D E S

I Encuentro Autonómico de
Entidades Joëlette
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Núm.  participants: 65 
Núm. usuaris CRAN:2 
Núm. Activitats/rutes:1 
Núm. entitats col·laboradores: 13 
Núm. accions de difusió: 3 



Després de dos anys d'ús de la Joëlette hem
comprovat que amb eines adequades
podem aconseguir que no hagen barreres en
la natura, i que d'aquesta manera, tothom
pot gaudir rutes didàctiques, d'un passeig
per la muntanya o arribar a observatori per a
aprendre d'ocells o veure un capvespre. I
sempre, independentment de les diferents
capacitats físiques o intel·lectuals, sense
necessitat de transformar l'entorn natural.

Continuarem donant a conéixer les cadires
adaptades per a la naturalesa i, sempre que
la situació sanitària ho permeta, rebrem nous
visitants que puguen fer ús d'aquestes. 
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