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EL CICLE DE L’AIGUA 

La superfìcie del parc recull i canalitza l’aigua de la pluja fins a una trentena de 
diposits de 12.000 litres cadascun, acumulant aquestes reserves per al seu aprof-
itament posterior tant per alimentar els horts com per regar la vegetació del parc. 
l’aigua que consumeixen els horts tambe retorna en una petita part fins als diposits, 
gràcies al fet d’estar situats a la cota superior del parc.

Els dipósits estan connectats l’un amb l’altre de tal manera que quan el primer esta 
ple l’aigua segueix cap al següent, finalment l’aigua excedent marxa pels sobreeixi-
dors i va a parar al rial.

El càlcul de la quantitat de dipòsits i la seva capacitat total s’ha fet a partir de la base 
que la vegetació implantada és de gran resistencia a les temporades càlides, tìpica 
mediterrania, segons la pluviometria del lloc 650mm, s’ha tingur en compte poder 
acumular unes reserves capaces de satisfer les necessitats de reg d’una superficie 
de 2000m2 de jardí durant un periode de 6 mesos.

ESTUDI SOLAR

Les plaques solars sòn cada dia més un element molt comú al nostre entorn, les trobem per tot arreu, terrats, terrasses, en faroles a l’autopista, en 
semàfors, en parquimetres, etc.
Al PARK-IN també n’hi trobem pero amb la voluntat de ser un element més del mobiliari urbà, de tal forma que no es percebin com un element afe-
git posteriorment i situat en espais apartats o residuals. Tot el contrari, el projecte intenta donar protagonisme a les plaques.
El disseny parteix d’un element estandaritzat com es la propia placa fotovoltàica (de 1,2 5x 2,50m) concretament 3 plaques per cada panell. El 
suport d’aquest element es realitza amb perfils de secció rectangular d’acer galvanitzat. 
Dins dels perfils s’hi integren uns fluorescents per afegir la funció de lampara al conjunt. 
Finalment, la placa solar també fa la funció de parasol, per aixó la implantació al lloc és estrategica com, per exemple, a l’entorn del bar.  

Solstici d’estiu, rendiment mitjà del 100%
Equinocci de tardor, rendiment mitjà del 90%
Solstici d’hivern, rendiment mitjà del 75%
Equinocci de primavera, rendiment mitja del 95%
Combinada anual, rendiment mitjà del 90%

aigua i energia


