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Servei responsable: Medi Ambient
Altres serveis que hi col·laboren:

NOM DEL PROJECTE: Parc inclusiu
NOM DEL BARRI: CAN SABATA
QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 55.855,96

Proposta veïnal
Parc inclusiu
Descripció: Adequar i ampliar el parc infantil actual amb elements de joc inclusius
adaptats a les persones amb diversitat funcional. Es considera que aquesta zona és un
espai privilegiat per fer un parc d'aquestes característiques. Això permetria compartir
l’espai amb diferents col·lectius (gent gran, adults, infants, persones amb diversitat
funcional,...). Es planteja el dubte de si cal treure l'estany per ampliar el parc.

Localització de la proposta

INFORME TÈCNIC
En l’actual espai de l’àrea d’esbarjo hi ha instal∙lats diversos elements de joc classificats
com a inclusius o accessibles: element multijoc, plafó interactiu 3 en ratlla, giratori,
gronxador amb seient tipus hamaca, molla amb doble barra lateral i sorral., alguns d’ells
instal∙lats a finals de 2016.
Valorant les propostes veïnals núm. 11 (pista poliesportiva), 12 (joc inclusiu) i 13 (font
ornamental) es planteja crear un conjunt de jocs d’aigua en l’interior del vas de la piscina
de modelisme naval en desús, d’una superfície aproximada de 640 m². El vas és fàcil
d’adaptar amb la formació d’una rampa d’accés amb baranes laterals, ja compte amb part
d’instal∙lació d’aigua que convindria adequar a les necessitats dels elements i, es tracten
de jocs d’aigua que serien totalment inclusius en tant que són a nivell del paviment.
Alhora hi ha diversitat d’estructures que permeten escollir‐ne de diferents formes i
volums, fent que puguin interaccionar mainada de molt diverses edats.
L’estructura plantejada permetria integrar llums LED arran del terra que en horari nocturn
podrien convertir l’àrea de jocs en vistosos sortidors ornamentals de colors.
PRESSUPOST ESTIMAT D’ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 135.224,80 €, possible cofinançament amb subvenció
de Pla local de foment del turisme (a valorar per Ajuntament)

EXEMPLES D’ELEMENTS D’AIGUA:

Exemple empresa VORTEX: http://www.vortex‐intl.com/es

