
58 €/any

E.D.A.R.

58 €/any Almar S.A.

compostadora

20 €/any Almar S.A.

compostadora

FITODEPURACIÓ

E.D.A.R.

49 KWh/any·m³ 49 KWh/any·m³

Detall canal

1:20

1. Asfalt

2. Imprimació d'asfalt

3. Formigó en massa de pendent

4. Llosa de formigó armat

5. Base de grava fina nivelladora

6. Lloseta prefabricada de formigó

7. Canal prefabricat de formigó

8. Grava drenant

9. Tub de desaigüe Ø18mm

10. Àrid separador

11. Substracte vegetal

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

Plànol general
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Area de captació pluvial del carrer

Canalizació en superfície. Veure secció tipus.

Canalizació subterrània

Ciclovía

Desdoblament proposat

Loop interior ciclista

Aproximació peatonal FFCC

Recorregut veinal

Recorregut peatonal Corredor Verd

Loop interior peatonal

Aproximació trànsit rodat

Parking corredor verd

Parking area lúdica

RE-CONFIGURAR

La morfología de la cantera s'aprofita com a recipient, eliminant així el gran desnivell amb la inclusió de l'aigua. Aquesta reconfigura

l'àrea de forma integral, transformant la pedrera en un llac, la verticalitat en horitzontalitat. El nou espai és dotat d'un mínim d'elements

constructius que donaràn suport al projecte, cedint un major protagonisme a la vegetació.

També les naus es veuen afectades amb aquesta estratègia. Es desmonten les seves peces i es retornen al terreny, aaprofitant runes i

elements constructius per a caracteritzar l'àrea. La vegetació engoleix les antigues construccións. D'aquesta manera es llegeix la

història del lloc i se li dota de nova personalitat, sense negar el seu passat industrial.

RE-ENERGITZAR

La captació d'aigua permet integrar la cantera amb l'ecosistema circumdant i s'inclou als cicles biològics del lloc. Es capten les aigues

pluvials i residuals de Bellaterra, s'enmagatzemen i es tracten a Almar, i s'aboca l'aigua obtinguda de forma controlada per regar

l'entorn agrícola. Con este proceso s'obté una gestió hidràulica del territori més eficient.

RE-PROGRAMAR

D'un ús industrial passem a obtenir-ne un de purament recreatiu, un jardí. Ara l'espai es relaciona directament amb el seu entorn i

permet que l'usuari se l'apropii. Es situen punts d'interès al llarg del recorregut. Jocs amb l'aigua, atmòsferes vegetals, zones lúdiques,

parcs i camps s'entrelliguen amb els circuits que el vorejen. Tot i així se segueix explotant el lloc, no amb l'extracció mineral, sinó sinó

amb la depuració d'aiuga.

RE-CONNECTAR

El nou jardí se situa en un punt estratègic del corredor verd Collserola - Sant Llorenç de Munt, connectant ambdos parcs naturals i

actuant com a petit ecosistema. L'escassetat d'aiguamolls permanents a l'àrea permet la lectura del projecte a nivell territorial.

El perímetre es torna permeable, de tal forma que ciclistes, passejants i veins poden atravessar-lo. S'empalmen els camíns

preexistents amb els loops que vorejen la pedrera. El transit motoritzat es controla amb la instal·lació de zones de parking, obrint abast

a visitants de llocs més llunyans.

Secció tipus dels carrers de Bellaterra
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PLÀNOL BESÒS-LLOBREGAT
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Embassament/Estany/Zona humida

Aqüifer protegit

Rius i torrents

Explotació mineral/Pedreres

ANÀLISI HIDROGRÀFIC A CATALUNYA

1:2500000

El sistema general d'embassaments de Catalunya, gestionat per l'Institut

Català de l'Aigua, s'encarrega d'abastar les necessitats del conjunt de la

població i els sistemes agraris. Tot i així aquest es mostra ineficient en

certes èpoques de l'any, quan l'escassetat de plujes porta a la disminució

del volum d'aigua de les reserves.

Comparat amb la densitat d'embassaments i zones humides de l'àrea del

Vallès, el volum d'aiuga aqui és clarament menor que el del total. La

necessitat de controlar i enmagatzemar aigua de pluja pel seu futur

aprofitament cobra major importància en aquesta zona. La proposta pretén

donar resposta a aquest problema de forma local.

Paralelament, el nombre de pedreres i explotacions minerals d'aquest tipus

és clarament major al nombre d'embassaments. Això dona peu a pensar

que la proposta podría ser sistematizada per a altres pedreres, assegurant

una major gestió de l'aigua a nivell territorial. D'aquesta manera també

evitariem abocaments il·legals de residuus a les pedreres actuals i

ajudariem a netejar el paisatge del Vallès, amb un marcat caràcter industrial

des de mitjans del s. XIX.

Bellaterra

Sant Joan

VEHICLE PRIVAT - Inclusió de zones d'aparcament. Aquestes actuen com a filtre de l'autovia, situant-se entre els límits del parc

i aquesta. Aproparàn l'entorn Almar a zones més llunyanes.

EQUITACIÓ - L'accés amb animals garanteix una convivència entre todos els usuaris dels camins. Es proposen diferents nivells

per a no interferir els usuaris de pas amb els que es queden al lloc.

CICLISME - S'ofereix un desviament a la ciclovia atravesant Almar, de millors condicions ambientals que la variant que

atravessa la població.

SENDERISME - Els camins de la via verda i el corredor penetren a l'espai, oferint la oportunitat de creuar Bellaterra per un

entorn no urbanitzat.

ESPORTS - S'acondicionen circuits per a córrer i petits elements per a l'esport. Els veïns de Bellaterra poden accedir al parc per

al seu esport diari.

ACCESIBILITAT - Tant el perímetre i els seus accessos, així com el loop perimetral salven les diferències de cota mitjançant

rampes. No tant sols enfocat a cadira de rodes, es tracta de suavitzar les connexions per a tots els usuaris.

FAMÍLIES I INFANTS - El nou espai es concep com un lloc de trobada, sociabilització i contacte amb la natura. El curs de l'aigua

suggereix una lectura didàctica per als més joves. S'inclouen àrees de joc i esbarjo.

Collserola-Sant Llorenç del Munt

Grans sistemes ecològics

Problemàtiques

Els carrers de Bellaterra presenten una sèrie de problemes típics dels teixits suburbans. Voreres estretes, vies pensades per l'automòbil,

iluminació poc eficient, baixa qualitat general de l'espai públic o inexistència d'aquest, etc.

Solucions

La nova secció del carrer proposada domestica l'espai públic. La plataforma única rep un tractament de casc antic i la inclusió del canal amb

vegetació fito-depuradora suaviza l'espai. Els cotxes passen a segon terme. Així es pretén apropar els veins entre sí. Noves vies ciclistes i

peatonals garantitzen una major accessibilitat i empatia per als seus usuaris.

Habitatges afectats

El tractament d'aigues residuals a Bellaterra requereix una despesa anual de 58 €/any per cada habitatge aproximadament (depuració i

clavagueram per 1 m³ = 0,67 €). Amb el mateix pressupost, desviem els ingressos de l'E.D.A.R cap a Almar S.A., que en una primera fase ha

d'invertir els diners per a la instal·lació del sistema de fitodepuració. Això comporta la instal·lació de màquines de tractament a cada

habitatge, que els permetrà aprofitar els residuus com a compostatge. En un estadi finalitzat, quan el sistema de fitodepuració s'ha establert,

la quota és més baixa que a l'inici gràcies al sistema de reciclatge de l'aigua més eficient. Els veïns paguen menys i obtenen més.
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AQUAMORFOSI

Naturalització d'un espai industrial i pedrera

argilera en parc de fitodepuració de les

aigües.

ABAST SOCIAL

REGENERACIÓ URBANA

VIABILITAT ECONÒMICA


