
AIGUA EN L’EDIFICI

“There are 360 degrees, so why stick to one?”
ZAHA HADID 26/30

A Estratègies tractament de l’aigua
Coberta verda

El museu proposa una coberta verda , que en el cas de l’evacuació 
d’aigües pluvials ajuda per la infiltració i rentenció en el substrat veg-
etal i en el manteniment de les plantes. En aquest cas s’ha d’especifi-
car el suport conté una ouera que en cas de les infitracions condueix 
l’aigua fins a les canalitzacions pertinents.

Coberta inclinada

La integració del museu amb el parc de la ciutat implica la creació 
d’una certa topografia artificial que ajuda a dirigir les escorrenties que 
es filtren a través de la coberta a un punt de canalització pertinent ja 
sigui per recilar-les o avocar-les a la xarxa.

Estratègia principal

La coberta d’aquest museu no és una coberta a l’ús, com podria ser la coberta d’un edifici residencial o d’un centre 
comercial. La coberta intenta funcionar com qualsevol part del parc o d’un bosc on l’aigua que plou s’infiltra i es 
retenen a la coberta per tal d’abastir la zona plantada. 

En qualsevol cas però no tota l’aigua que plou no es pot retenir a la coberta i s’intenta dissenyar un seguit d’es-
tratègies per tal de conduir l’aigua a on pertoca i a la vegada fer-la servir per reduir el consum d’aigua potable de 
l’edifici.

Coberta parc

L’aigua provinent de la pluja que arriba de la coberta inclinada s’in-
filtra a la terra del parc així ajudant al manteniment de la vegetació 
del parc. En els camins del parc es crea pendent per tal de conduir 
l’aigua a les zones plantades.

Subministrament

A través del corredor interior, que serveix per cobrir les necessitats 
de desplaçament i proveir el museu d’un recorregut interior així com 
per evacuar en cas d’incendi, s’instala la xarxa de subministrament 
d’aigua del museu. A partir d’aquesta tuberia principal es distribueix 
en els punts necessàris del museu.

Subministrament al museu

Tuberies situades en el fals sostre i comunicades a través es submin-
istra d’aigua els WC, o punts d’aigua situats i requerits per l’exposició 
així com a la part posterior, la de treball per desenvolupament normal 
de l’activitat.

Subministrament d’aigües reciclades

Gràcies al dipòsit de pluvials situat a l’últim pavelló del museu, es pot 
abastir els WC del museu amb aigua reciclada provinent de la pluja.
Gràciesa uns grups de pressió es pot agafar aigua del dipòsit per tal 
de reduir el consum d’aigua potable.

Abastiment supletori

Existeix la possiblitat d’agafar aigua del llac del museu per tal d’om-
plir el dipòsit d’aigua reciclada. L’aigua del parc ajuda a subministrar 
aigua de la pluja en la xarxa d’aigues reciclades del museu i reduir el 
consum d’aigua del mateix.

Dipòsit d’aigua pluvials

Es construeix un dipòsit d’aigua de pluvials al soterrani del pavelló 
numero 4 per tal d’emmagatzemar aigua de la pluja i així poder-la fer 
servir en aquells usos que està permès. Ja sigui per l’aigua del WC o 
per regar o netejar i disminuir notablement el consum d’aigua potable 
de l’edifici.
Disposa d’una connexió amb el clavegueram en cas que s’ompli una 
connexió per tal de poder abastir-se d’aigua del llac oi a necessitat 
d’uns grups de pressió per poder dur aigua a qualsevol punt.

Previsió del pas d’instalacions

A causa de la construcció del museu en formigó insitu s’ha de plant-
ejar des de bon principi el pas d’instalacions a través d’obertures ja 
situades a l’encofrat i a les panells prefabricades.

Evacuació aigües

Les aigües sobrant destinades a ser evacuades fins a la xarxa de 
clavegueram de la ciutat són conduides a través d’un canalització 
situada al final de la pendent de la coberta. Una manera també de 
drenar l’aigua i que no malmeti l’estructura del mateix.


