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L’objectiu de la gestió de l’aigua en el centre, és reduir al màxim possible el consum d’aigua procedent de la xarxa, es-
sent així més respectuosos amb el medi ambient i a la vegada oferint una gestió més econòmica.
En CICA, l’aigua de la xarxa abasteix directament un diposit situat a la part superior del centre el qual distribueix l’aigua 
sanitària a les habitacions i als banys comunitaris. De les aigües grises i negres que en surten, es tracten biològicament 
en els dipòsits situats sota de l’espai central. Els dipòsits de tractament biològic consten d’un primer dipòsit de decan-
tació (obtenció de fangs) i d’un segon dipòsit d’oxigenació el qual serveix per acabar de purificar l’aigua. Un cop realitzat 
el procés, s’envia l’aigua cap als dipòsits ubicats en la zona dels cultius hidropònics per tal de ser emmagatzemada i 
redistribuïda a les zones de reg exterior or interior.

Respecte a les aigües pluvials, l’objectiu és re-aprofitar tota l’aigua possible caiguda sobre de les cobertes i l’espai cen-
tral de manera que aprofitant la mateixa pendent de la fàbrica, ens permet transportar l’aigua cap als altres dos dipòsits 
col·locats també dins les sitges. Aquesta aigua emmagatzemada serà utilitzada pels cultius hidropònics o pel reg.

Dades de consum:
consum usuaris: 150 L/dia
reg hivernacle (depèn cultiu): 3-5 L/m2
reg hidropònic :2L/m2

Total dia : 14500 L.

Pluvials promig mensual: 78 litres/m2
recollida 3500 m2 aprox: 273000 litres (varia segons període)

Esquema instal·lació

La gestió dels Residus provinents del Centre, és un altre punt important dins l’àmbit de la reutilització de matèria. Ja que el 
centre genera també residus com: Matèria orgànica (provinent del restaurant) fracció Vegetal (provinent de les podes dels 
cultius o bosc), Fangs i cendres de la caldera.

El projecte planteja una àrea externa al centre (caserna) on, els fangs (del tractament biològic), La matèria orgànica i les 
restes Vegetals, s’utilitzin de compost i al cap d’un període determinat de temps, mesclar-les i obtenir Adob pels cultius.
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