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Gestió de l’escolament i infiltració Materialitat

CLOT
c1. Sorral
c2. Banc perimetral
c3. Rampa i vorera
c4. Castanyer (Fita)

MUNTANYA
m1. Recorregut accessible (6%)
m2. Talús vegetat (prat)
m3. Tobogan
m4. Àrea de seguretat 
m5. Anelles
m6. Travesses de fusta
m7. Rocòdrom
m8. Corda d’escalada

SENTITS
s1. Oloretum
s2. Textures i granulometria

EQUIPAMENT
e1. Zona enjardinada
e2. Banc perimetral
e3. Eix vertebrador pavimentat

Planta general

Secció transversal

1. Eix central. Camí pavimentat 
amb peça ceràmica
2. Bancs perimetrals ceràmics
3. Sorra - sorral + àrea de 
seguretat
4. Talús vegetal
5. Àrees de plantació
6. Sauló
7. Estesa d’escorces i pedres de 
diferents granulometries
8. Cautxú (àrea de seguretat)
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Cadena d’accessibilitat
a1. Gual accessible
a2. Encaminadors (guia podotàctil)
a3. Semàfors amb senyal acústic
a4. Cartell d’accés al parc
a5. Vorada per al control d’escorrentia 

Dins dels recorreguts interiors del parc 
s’estableix una jerarquia de camins 
principals que condueixen des dels accessos  
fins a l’àrea de joc. En aquests camins, es 
proposa una intervenció senzilla, a través 
de l’estudi de la secció dels mateixos, per 
tal de garantir l’accessibilitat a través del 
control de l’escorrentia. Es projecta un 
sistema de drenatge sostenible que es basa 
en la recollida de l’aigua d’escorrentia en 
cunetes verdes.

L’àrea de joc se situa a la cota més baixa 
del parc, punt d’acumulació de les sorres 
arrossegades per l’escolament de l’aigua 
de la pluja. És per això que la proposta no 
només se centra en definir l’àrea de joc en 
sí, sinó que posa èmfasi en l’arribada, i la 
corresponent cadena d’accessibilitat. 

Per tal d’integrar la concentració de l’aigua 
es projecta un clot central que tingui la 
capacitat de retenir, infiltrar i evaporar els 
excedents de l’escorrentia, a la vegada que 
funcioni com un espai de joc materialitzat 
en forma de sorral la major part del temps. 
Amb la terra extreta per la construcció del 
clot, es construeix una fita topogràfica en 
forma de muntanya o de turó.

el clot i la muntanya
Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis de 
redacció dels projectes de 10 àrees de jocs infantils totalment accessibles a Barcelona.
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