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OPORTUNITATS

SORRAL
Interactuar, experimentar, col.laborar

'PLUJA' 'ELEMENTS PENJANTS
Colors, formes, llum

ESCALA
Sentir vertigen, escalar

XARXES
Enfilar-se, amagar-se, trobar-se, fer equilibris

TOBOGANS ACCESSIBLES
Lliscar

TOBOGAN HELICOIDAL ACCESSIBLE
Lliscar

RAMPES ACCESSIBLES
Creuar, sentir vertigen, passar per sota

BELT PATH
Saltar, rebotar, sentir vertigen

PONT PENJANT
Enfilar-se, sentir vertigen

TOPOGRAFIA
Lliscar, escalar, textures

PISSARRA
Expressar-se

ITINERARI ACCESSIBLE

CERCLE DE TUBS
Penjar, amagar-se, enfilar-se

TIROLINA ACCESSIBLE
Penjar, gronxar, sentir velocitat

HAMACA
Gronxar, relaxar-se

COBERTA
Ombra, refrescar-se, moviment, percepció del temps

PLATAFORMES ELEVADES
Mirador, punt de connexió

La proposta de Joc Singular dels Jardins de Màla-

ga es desplega com un sistema d’oportunitats:

Un espai que estimula el joc lliure i autònom, que 

proposa reptes accessibles per a tothom que hi 

vulgui jugar.

Un espai on s’hi sumen capes de joc a partir de 

textures i materials, llocs per recòrrer, amagar-se 

i descobrir, reptes amb diferents graus de com-

plexitat, racons per compartir i estar, i topografies 
accessibles que permeten descobrir i lliscar a 

tothom des del punt més alt.

I tot això sota un gran ombracle, que domina l’es-

pai i és un orientador i un 

reclam reconeixible.

Juguem?
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1. Hem comprovat que l'ample de carrer mínim
de 1,80m i l'alçada 2,20m

2. Comprovar que l’itinerari no presenta
desnivells, discontinuitats ni peces soltes i
arreglar-ho en cas contrari.

3. Pas de peatons accessible:
- Marcar pas de peatons amb paviment podotàctil.
- Marcar final gual amb paviment podotàctil.
- Substituir per semàfor acústic

4. Parada de bus accessible:
- Marcar parada amb paviment podotàctil.
- S'ha comprovat que hi ha espai suficient per desplegar

rampa i espai de gir lliure de diàmetre 1,5m

5. Senyalitzar al llarg del recorregut l’accés als
jardins amb panells d’orientació del barri,
indicant el nom, la distància i si és
accessible o parcialment accessible.

6. Substituir graons per nova rampa accessible
7. Maqueta tàctil del parc

BRAIN(S)
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