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Lema:
un MUNT de jocs

Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles
Passeig de Garcia Fària. Lot 3.

El Passeig Garcia Fària és un parc lineal situat sobre una llosa de formigó 
amb trànsit de vehicles per les dues bandes. L’escala urbana es resol a 
través de la urbanització però en el conjunt manca l’escala domèstica que 
en faci d’aquest un espai jugable còmode i agradable per a tothom. Amb 
aquest principi, es crea un espai de joc a través d’un únic element que dona 
resposta als reptes que presenta la ubicació: el munt, és a dir, la topogra-
fia.  Aquesta protegeix del trànsit de vehicles embolcallant un perímetre segur 
(1), crea una barrera acústica a base de terra i vegetació (2), genera un espai 
d’ombra a través de plantes i arbustives que creen un nou microclima (3) i crea 

superfície en alçada per a plantar o fonamentar els diferents elements de joc 
i d’urbanització (4). Amb tot això, es configura una distribució de l’espai que 
queda definida per un munt perimetral que incorpora els espais d’estada, els 
elements d’urbanització i un pas accessible en a tot el perímetre. L’espai central 
l’ocupen tres munts de joc que aglutinen jocs dinàmics (al centre) i tranquils 
(als laterals); entre aquests, l’espai entre munts i l’espai intra munts incorpora 
més jocs. Es tracta, doncs, d’una proposta unitària que utilitza un únic ele-
ment i que estableix un sistema aplicable a tot el parc i a altres ubicacions 
de les mateixes característiques. 

Munt amunt: tobogan adaptat (1), cordes d’escalada (2), rocòdrom amb diferents nivells (3), cova (4); Munt de sorra: sorral a peu pla (5), sorrals adaptats 
(6), sorral amb font i joc d’aigua (7); Munt de l’espectacle: amfiteatre (8); Entre munts: gimcana amb pista d’atletisme de 3 carrils (9), twister (10), xarran-
ca (11); Intra munts: taules (12), pissarres (13), joc sonor (14), miralls (15), bancs infantils (16). Munt perimetral: Línia podotàctil (17), bancs per a grups (18), 
accés i cartell de senyalització (19), papereres (20), topografia vegetada (21), tanca perimetral (22), fanals (2 tipus) (23), aparcament de bicicletes (24).

Entre munts
Joc dinàmic:

correr i rodar, 
amagar-se, 

fer equilibris, saltar 
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Munt espectacle
Joc tranquil:

interpretar rols
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Intra munts
Joc tranquil:

experimentar, 
trobar-se i relaxar-se

Planta
50

Munt amunt
Atracció principal

 Joc dinàmic:
lliscar, amagar-se, 

enfilar-se, sentir 
vertígen

Munt de sorra
Joc tranquil:

experimentar


