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RE-INTERPRETAR

CAPTACIÓ DE L’AIGUA

Per què el Bisse funcioni, s’ha d’agafar l’aigua dels rius provi-
nents dels glacials i redirigir-la cap als pobles o cultius.

El mecanisme de recaptació de l’aigua dependrà de la veloci-
tat del riu i el seu cabal, però és aconseguirà amb un sistema 
de dics que és col·loca com es mostra a la imatge, que rediri-
geix l’aigua cap al bisse.

Aquests dics a l’hivern restaven tancats per evitar que les 
gelades produeixin desperfectes en els bisses.

Els nous bisses utilitzaran aquest mateix sistema de dics, amb 
barreres al llarg del seu recorregut per poder anar desplaçant 
l’aigua cap a les zones necessàries.

DESPLAÇAMENT

Un cop captem l’aigua en els dics, utilitzem el sistema de ca-
nals anomenats bisses per transportar-la fins al lloc necessari.

Al llarg d’aquests recorreguts el bisse es troba diferents tipus 
de seccions i diferents materials, d’aquí la varietat de materials 
i solucions que podem anar trobant en el recorregut del bisse.

Quan el bisse es trobava amb una zona rocosa, una muntanya 
o un barranc, l’aigua es transportava amb unes canalitzacions 
de fusta, subjectades gràcies a una estructura de fusta també 
que se subjecta a la roca, ja que foradar la roca en la majoria 
dels casos era més complicat i costós.

Aquests canals d’aigua també anaven acompanyats d’una 
plataforma paral·lela per poder accedir en cas de necessitat de 
manteniment.

En l’actualitat aquests camins són famosos entre els passejants 
de la zona i estan adequats pel seu ús recreatiu.

Per l’altra banda, quan el Bisse creuava una zona de bosc o un 
camí, el bisse consistia a cavar una fosa d’uns 50cm de profun-
ditat per tal de transportar l’aigua.

Aquesta fosa s’estructurava amb un sistema de pedres, col·lo-
cant una de vertical i una en horitzontal per donar-hi més 
consistència i que pogués aguantar les empentes generades 
per l’aigua.

Els nous bisses partiren d’un sistema prefabricat de formigó 
en forma de canal de U, que anirà recorrent les zones escolli-
des.

CONTROL

Originalment, per tal de poder controlar el cabal de l’aigua i la 
seva força, s’utilitzaven un sistema de molins de fusta.

El molí és situava al costat de la cabana del guàrdia, i acoplat 
a un martell, anava marcant el ritme de l’aigua. Si el martell 
deixava de sonar o anava massa ràpid, el guàrdia sabia que 
alguna cossa no marxava bé i recorria els camins per trobar el 
problema.
Aquests molins també ajuda’n a controlar la força de l’aigua, 
fent que perdi força i que el seu fluje sigui més controlat.

Els nous bisses també disposaran d’aquests molins. Que 
també s’utilitzaran com a element mecànic per poder generar 
energia en el cas que es necessiti.

Per tal de controlar la força de l’aigua en casos de pendent 
excessiu, a part dels molis, es crearà un sistema de basses 
d’acumulació que anirà frenant el fluxe d’aigua.

FUNCIONAMENT

El nou sistema de Bisses tindrà un funcionament molt sem-
blant al original, aprofitant la gravetat per traslladar l’aigua 
d’un punt a l’altre per poder utilitzar aquest aigua per els 
cultius.

El concepte és agafar l’aigua d’un dels rius existents, fer el 
recorregut necessàri i tornar l’aigua sobrant a un altre riu 
existent o al mateix, evitant l’acumulació inecessària d’aigua i 
la continuitat del seu recorregut fins arrivar a la vall per nutrir 
el Rhone.

Aquesta aigua recollida, es traslladarà a través del bisse, i per 
al seu ús de regadiu, s’aniran creant uns dipòsits per tal de 
poder utilitzar aquesta aigua en un sistema de gota a gota, que 
és molt més eficient i ecològic.

Hi haurà moments que el bisse haurà de creuar el camí per 
tal de fer arribar l’aigua a l’altre cantó del bisse per regar, en 
aquest cas es crearà una franja d’aigua d’uns 10 cm que traves-
sera el Bisse.

Quan el camí interfereixi en el pas d’un riu o d’un bisse, 
sempre se l’hi donarà valor a l’aigua, fent que els caminants 
passin per sobre a través d’un sistema de blocs de formigó, de 
tal manera que l’aigua sempre estigui present en el recorregut 
i que el caminant interactuï amb ella.

Secció tipus per zona rocosa

Peça prefabricada de formigó armat M12, tipus prefabricats Palau

Funcionament recaptació d’aigua

Secció tipus per zona boscossa

Mecanismes de control

Els nous bisses aniràn paral·lels als camins amb pendents 
controlats per tal de controlar la força de l’aigua. 
Aquesta nove forma de Bisse es conseguirà amb unes peces 
prefabricades de formigó de diferents longituds per poder 
adaptar-se al terreny el màxim possible.

El sistema de captació funcionarà com l’original, creant unes 
petites basses per poder captar l’aigua i dirigirl-la a través del 
bisse.
Aquestes basses estaràn dotades d’un sistema de comportes 
per poder controlar el caudal de l’aigua i poder tancarles a 
l’hivern per evitar que les gelades fagin malbé els bisses.

Mesures Tipus

B=   500mm
H=  500mm  
E=   160mm
L= 1.000mm variable
D=  100mm

Peces a demanda amb forats, 
longituds variables i amb forma 
de L.

Degut a la capacitat del motlle, 
pot haver-hi diferencia d’alçada 
entre les peces.

Manipulació:
Ganxo d’ elevació de 5T.

Tipus de Junta:
Machihembrado amb sejellat a 
l’obra.

Resisténcia del Formigó:
40 N/mm2

Absorció d’aigua:
< 6%

Dipòsits:

Per fer un càlcul aproximat de la dimensió del dipòsit hem 
calculat la necessitat de rec.

Cada arbre ocupa un espai de 30 m2. Per cada 1000 m2, hi 
calculem uns 33 arbres. Aquests arbres consumeixen una mitja 
de 50 L/dia. El que ens dóna uns 1500 L/dia.

Els dipòsits tenen com a mínim 1 m d’alçada per poder obte-
nir la pressió necessària per funcionar per gravetat. Per al tant 
amb un dipòsit de 1.5 m3, abastirem una àrea de 1000 m2.

Per a controlar la foça de 
l’aigua que recorre el bisse 
es coloraràn molins en punts 
estratégics.
Big bucket whell
Richter Spielgeräte GMBH

Sistema de bases per salvar els desnivells 
en alçada

Damming Wedge
Richter Spielgeräte GMBH
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