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6.10 NIDONDOLO – Joc i Eina de Rehabilitació – TOT en un
Dissenyat per Mitzi Bollani – produït per LEURA srl
Nidondolo és un joc d'estimulació del moviment, adequat per a nens de totes les edats, així com
també per a adults. És un exemple concret d'un producte de "Disseny per a Tothom", estimat per
l'Associació ASBI (Associació d’Espina Bífida d’Itàlia) ja que els seus nens no podien jugar
independentment en parcs infantils i cap empresa tenia jocs adequats al mercat.
Implicació dels interessats: Mitzi Bollani va acceptar el repte amb un grup reduït de nens amb
espina bífida, per dissenyar el projecte. El joc havia d'assegurar emoció i velocitat i havia de ser
fàcil d'utilitzar per a nens amb limitació d'activitat sense l'ajuda d'adults.
Nidondolo sembla un gran bol, un niu de fet, que vira, es torça, gira i balanceja, amb el moviment
més lleu d'algú que l'utilitzi. El seu nom prové de la combinació de dues paraules italianes: Nido =
'niu' i Dondolo = 'balanceig'. Els nens poden ficar-se ells mateixos, caient a l'interior, arrossegant a
quatre grapes i jugar estirats, asseguts ...…

Fotos: Nidondolo en el Parc de Galleana – Piacenza – Itàlia i la dissenyadora Mitzi Bollani parlan
amb els nens per recollir la seva visió, (© Arch. Mitzi Bollani - Mayo 2007)

ACCÉSO PER A TOTHOM, i no només per a nens amb
limitació d'activitat. Nidondolo és un joc nou que treballa
de diferents maneres i per això atrau a tots els nens,
facilitant la integració i el joc en grup.

Foto: Nidondolo en el Parc Galleana –
Piacenza – Itàlia amb una nena amb
autisme, ben intergrada en el grup del
joc. (© Arch. Mitzi Bollani - Mayo
2007)

Nidondolo no discrimina amb el seu disseny: un nen amb una
discapacitat, assegut o estirat, és igual que qualsevol altre nen.
Nidondolo està preparat per suportar 500 kg de càrrega i gira
fàcil i ràpidament tot amb la màxima càrrega. Aquest aspecte
va sorprendre agradablement als nens que, després de provar
el prototip, van dir: “Ara NOSALTRES tenim cura dels altres”
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UTILIDAD PARA TODOS: Nidondolo desenvolupa el correcte creixement psíquic i motor dels nens
ja que desenvolupa la "propiocepció": la capacitat de l'individu de saber on està cada part del
cos en l'espai, és a dir, la percepció. També és un repte ja que permet jugar de manera segura a
25 o més nens al mateix temps en un espai molt petit (400x400 cm, igual a les dimensions d'una
habitació).
Hi ha pocs jocs de moviment per a nens menors d'un any i Nidondolo en les seves
dimensions reduïdes, 80cm de diàmetre, és una eina important per al desenvolupament
psicomotriu.

Fotos: Nidondolo en el Parc Sasso Marconi – Boloña - Itàlia – Congrés Anual d’ASBI – Associació
d’Espina Bífida d’Itàlia, (© Arch. Mitzi Bollani - Mayo 2006)

Provat i utilitzat en Neuropsiquiatria
Infantil, NiDondolo, en el seu model de
petites dimensions, és una eina útil per a
la teràpia, gràcies als seus tres moviments
de llibertat de rotació, gir i balanceig.
Als hospitals, el joc satisfà les necessitats
dels pacients joves, fins i tot dels més
febles, ja que no requereix cap esforç
físic.
Fotos: Nidondolo a la sala de pediatría de l’Hospital “Niguarda” a
Milà el 2012 i a la sala de Neuropsiquiatria Infantil de l’Hospital“Guglielmo da Saliceto” a Piacenza el 2009, (© Arch. Mitzi Bollani)

També és útil per a adults en la recuperació funcional de les seves extremitats inferiors i com
a eina d'entrenament en alguns esports com el rugbi.
Autor:
Mitzi Bollani

48

