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Els habitants de Sol i Aigua s’en-
carreguen de la gestió forestal per 

aprofitar la biomassa

Panells fotovoltaics que, conjunta-
ment amb els aerogeneradors per-
meten tenir balanç elèctric positiu i 

aportar electricitat a la xarxa

Casa rehabilitada amb sistema d’aï-
llament insuflat a la càmara d’aire 
de les façanes. Les cobertes planes 
s’aïllen per l’exterior i les inclina-

des per dins

Casa rehabilitada. Es canvien els 
paraments secs per tancaments 
aïllats i aïllament exterior de la 

coberta plana

Construcció rehabilitada per acollir 
la rentadora compartida

Casa rehabilitada amb aïllament 
exterior tipus SATE i aïllament de 

la coberta inclinada per dins

Casa rehabilitada amb aïllament 
exterior tipus SATE i aïllament de 

la coberta inclinada per dins

Casa rehabilitada amb aïllament 
exterior tipus SATE i aïllament de 

la coberta inclinada per dins

Casa rehabilitada amb aïllament 
exterior tipus SATE i aïllament per 

l’exterior.

Horts comunitaris per producció d’alt 
rendiment. Regat amb aigua de la 

mina

Espai públic de la Mina

Abeuradors pel ramat 
i font pública

Mina d’aigua
de Sol i Aigua

Piscina per acumular aigua pluvial i 
utilitzar-la per reg

Casa rehabilitada amb 
aïlllament exterior a 

façanes (SATE) i coberta 
també des de l’exterior.

Casa rehabilitada amb 
aïlllament exterior a 

façanes (SATE) i coberta.

Garatge reconvertit en 
espai de co-working. Re-
habilitat energèticament

El bosc de Soi i Aigua està gestionat. Té 
menys densitat perquè se n’extreu biomassa i 

també per disminuir el perill d’incendis

Espai de l’Aquatron

Espai de l’Aquatron

Espai de l’Aquatron

Mòdul de mobilitat i 
energia

Xarxa d’aigua 
d’ús de boca

Galliner

Galliner

Galliner

Xarxa d’aigua negra

Xarxa d’aigua grisa

Xarxa d’aigua pluvial

Horts domèstics de 
producció d’escala 

petita

Mòdul de mobilitat i 
energia

Espai de Barri i habitatge 
convidats. Sala polivalent 
amb  cuina comunitaria

Casa de les pastores

Mòdul d’energia. En 
aquest cas la mobilitat 
està al mòdul inferior

Bosc de Collserola 
inalterat

Ruscs d’abelles. Els fruiters 
afavoreixen els polinitza-
dors, i els polinitzadors 

afavoreixen la biodiversitat. 
A més a més els apicultors 

poden obtenir mel.

Antiga edificació en estat 
ruinós que es va enderrocar

Galliner. Cada volum té el 
seu galliner per tenir ous 
i ajudar a metabolitzar les 

restes orgàniques.

Arbres fruiters diversos per fixar 
els marges i produir aliments

Acumulació i filtratge d’aigües grises 
per usar a les cases de nivells 

inferiors

Tractament d’aigües negres amb el 
sistema Aquatron, que permet se-
parar la fracció sòlida de la fracció 

líquida

Mòdul de mobilitat i energia. Prefa-
bricat, guarda-bicicletes elèctriques. 
Acull les instal·lacions elèctriques: 

inversors, bateries, quadres general. 
Instal·lacions tèrmiques: tubs de 

buit, caldera de pelets, sitja de pe-
lets, acumuladors i quadre d’aigua

 La fracció sòlida es converteix en 
adob pels horts i la fracció líquida 
s’usa amb un 97% d’aigua grisa i 

pluvial per regar

 Canalitzacions que condueixen per 
gravetat l’aigua pluvial i grisa a les 

cases inferiors

 Escales fetes amb licorella 
del lloc i passamà amb rodó 
corrugat d’acer. Incorporen 

les instal·lacions

 Bancals de pedra seca amb 
licorella del lloc

 Bancals de pedra seca amb 
licorella del lloc. Permeten la 

filtració de l’aigua

 Canalitzacions que condueixen per 
gravetat l’aigua pluvial i grisa a les 

cases inferiors

Acumulació i filtratge d’aigües 
pluvials per usar a les cases 

de nivells inferiors
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