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OR OPTIMITZACIÓ DE LES SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES A TRAVÉS D'UN ÚS MÉS COMPARTIT DELS ESPAIS I ELS SERVEIS DE LA CASA

Com que el projecte busca limitar les superfícies d'espai íntim, això implica que
sigui difícil que un veí pugui solucionar les situacions no habituals on la seva
necessitat de superfície s'incrementi . És per exemple el cas de les visites de
familiars propers (el fet que un percentatge elevat de veïns actuals sigui
d'orígen estranger, fa que aquesta situació ja sigui un problema real al barri).

Així doncs, es busca una solució a nivell de barri a aquestes demandes puntuals
de superfície. Es proposa que el barri disposi d'un habitatge que doni resposta a
aquestes necessitats temporals.

Per tal d'abaratir els costos econòmics i energètics que suposa la compra
d'aliments (costos no només de producció i logística, sinó també d'adquisició per a
cada unitat de convivència), es proposa crear una cistella de barri que gestioni
aquestes compres, i que alhora es coordini amb el grup de cultiu per tal de fer
una compra més racional en funció de les previsions de collita, de les existències
al rebost, etc. Aquest sistema també s'encarregarà de facilitar el menjar
necessari a les persones que per raons de mobilitat ho necessitin.

PLATAFORMES EXTERIORS COMUNITÀRIES

Disposar d'un bon assortit d'eines és una forta inversió per a una unitat de
convivència. El fet de viure en un barri com Sol i Aigua, implica haver de disposar
d'un seguit d'eines (moltes més de les necessàries en altres tipus de teixits
urbans) per tal de fer front al manteniment (desbrossar, tallar llenya,
jardineria,...) i a possibles eventualitats (caiguda d'arbres, reparacions,...).

Es proposa crear un taller d'eines col·lectiu amb estoc complert per donar
resposta a totes les possibles necessitats, i a l'avast de tothom sota reserva.

NIVELL DE COL·LECTIVITZACIÓ

ESPAI LABORAL / TALLER

RENTAMANS

Actualment, els veïns disposen del garatge de casa el Menke (veí emblemàtic per
la història del barri) per a les reunions de l'associació de veïns, dinars de
germanor i altres actes que sorgeixin. Aquest espai és gestionat per l'actual
president Gabino Coll.

Donades les característiques d'aquest espai (situació cèntrica al barri, proper a
l'espai públic de la mina, dimensions adequades,...), es proposa mantenir i potenciar
les funcions d'espai polivalent de barri que ja té actualment, alliberant els espais
d'emmagatzematge privat que hi trobem, introduint els espais de cuina, rebost i
taller d'eines comunitaris, i millorant els equipaments (nous espais
d'emagatzematge amb el material necessari per a donar resposta a les
necessitats funcionals de l'espai polivalent).

L'Ajuntament de Sant Cugat va engegar l'any 2015 una prova pilot per tal de
gestionar les franges forestals de les zones de Collserola dins del seu terme
municipal a través de la pastura d'un ramat d'ovelles i cabres portat del Pirineu,
i del qual se'n feien càrrec dues joves pastores veïnes de Sant Cugat.

Després de reunir-nos amb elles, vam concloure que seria interessant per a una
millor gestió d'aquest ramat disposar de tres espais a Sol i Aigua:
· Un cobert per al ramat, doncs reduir les distàncies fins al punt on passa

la nit el ramat fa molt més eficient la pastura .
· Un espai per a les pastores on poder dormir les nits en què el ramat és

per la zona.
· Un abeurador

Així doncs, dins del projecte hem previst un futur cobert en una zona
mínimament allunyada de les cases, però propera a la mina, on proposem
construir-hi un abeurador.

Per a resoldre les necessitats habitacionals temporals de les pastores, aprofitem
un espai petit i proper al cobert i a la mina. (aquest espai també podria ser
utilitzat per a allotjar altres temporers en cas que fos necessari)

A canvi de construir i cedir aquests espais, el barri podria obtenir carn de xai de
proximitat.

Fins fa relativament pocs anys, la majoria de les tasques de manteniment del
barri (com poden ser averies d'aigua, acondicionament de camins, etc) eren
autogestionades pels mateixos veïns (directament o via contractació). Actualment,
d'algunes d'aquestes tasques encara se n'encarrega la comunitat de propietaris,
tot i que la majoria han passat a ser responsabilitat de l'Ajuntament. Aquella
autogestió feia que la tasca de manteniment de l'urbanització fós molt ràpida i
eficient.

Dins de les estratègies d'oferiment de serveis col·lectius, també es contempla
organitzar un grup que s'encarregui de les tasques de manteniment de
l'urbanització en el sentit de l'autogestió.

Dins de les estratègies de serveis compartits també es contempla crear un
servei de cuina comunitària a demanda. D'aquesta manera es busca minimitzar la
infrastructura necessària a les "cuines diàries" repartides pels habitatges.

Un dels principals problemes del barri és la poca utilització de les superfícies construïdes. Una gran ocupació de sòl hauria d'anar amb correspondència amb una adequada utilització. Així doncs, actuar en la manera com s'utilitzen aquests espais és una de les formes més fàcils d'optimitzar el funcionament d'aquest teixit urbà. I més tractant-se
d'una actuació d'habitatge dotacional.
Es proposa canviar l'estructura habitacional actual del barri, reduint la superfície íntima al mínim, i augmentant el nivell de "publicitat" de la resta d'espais de la casa. Els espais passen a ser utilitzats d'una manera més intensiva i compartida. Al mateix temps, el fet de formar part d'una "propietat compartida", ha de permetre resoldre de
manera molt més fàcil les necessitats habitacionals canviants del ocupants dels habitatges, problema no només ja existent al barri, sinó molt freqüent en les urbanitzacions (poca adequació de la tipologia unifamiliar a les necessitats habitacionals reals).

Una de les problemàtiques principals de la baixa densitat és la de generar espai
públic. Molts cops s'apliquen els estàndards d'espai públc de teixits més densos, i
acaben apareixent places i pistes esportives que no fan la funció que haurien.

Es proposa generar espai públic aprofitant els elements característics existents.
Així doncs, proposem recuperar l'espai de la mina de Sant Medir, recuperant la
font-abeurador i creant un banc de pedra seca (pels veïns però també per
ciclistes i excursionistes, així comi pel ramat).

Es proposa crear una gran zona de cultiu nova aprofitant l'aigua de la mina.
Aquesta estarà per sota de la cota de la mina (per fer treballar el reg per
gravetat), en la zona més assolellada, i aprofitant una zona de bosc actualment
bastant degradada per l'activitat humana.
Es faran murs de pedra seca amb pedra del lloc per tal d'aterrassar el terreny.

Moltes de les cases de Sol i Aigua disposen d'algunes zones de bancals vinculades,
gran part d'elles actualment en desús.

Es proposa refer aquestes zones de cultiu, amb un cultiu de petita escala, amb un
tipus de gestió menys tecnificada. El reg s'efectuarà amb aigua de rebuig de les
cases (inclosa la dels vàters reduïda al 3% amb aigua pluvial). La superfície total
de l'hort vindrà determinada pel volum d'aigua de rebuig, i en els casos on aquesta
superfície sigui més gran que l'existent, s'ampliarà la superfície de cultiu el que
sigui necessari.

HORTS DE PROXIMITAT HORTS DE BARRI
Per tal de reduir la petjada ecològica, un del factors més importants és la dieta i el consum que implica la producció d'aliments. Sol i Aigua disposa d'algunes zones de bancals vinculades a les cases, gran part d'elles actualment en desús.

Es preveuen uns galliners vinculats als horts de proximitat, dels quals se
n'extraurà gallinassa per adobar els horts.

CULTIU DE FRUITERS
Per tal de diversificar la producció agrícola, es preveu plantar arbres de secà
(ametllers, magraners, figueres, oliveres,...) als vorals dels camins, aprofitant
l'aigua que s'hi acumula.

CAPTACIÓ, ACUMULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PLUVIALS

REUTILITZACIÓ AIGÜES GRISES COMPARTIDA I PER GRAVETAT

UTILITZACIÓ DE L'AIGUA DE LA MINA PER
A REG DELS HORTSL'aigua és un bé escàs, i més l'aigua de companyia, que ha estat potabilitzada i bombejada. Proposem mantenir la xarxa d'aigua existent per alimentar les vivendes dels punts alts dels sistemes d'aigua que proposem i també suplir la demanda d'aigua neta que

les pluvials no arriben a satisfer.
Es capten les pluvials de totes les superfícices impermeables i s'acumulen sempre en dipòsit soterrat i higiènic. Les pluvials per a un edifici sempre es capten i s'acumulen a l'edifici superior, al punt més alt possible, per tenir la màxima pressió i complir amb
els 100 kpa del codi tècnic.
La xarxa d'aigua no arriba fins als anys 60. La vida humana i el cultiu a l'urbanització ha estat possible captant les pluvials de les cobertes i amb la mina.

Al nostre cos i en els edificis utilitzem l'aigua bàsicament per la seva propietat de disoldre la matèria orgànica i arrosegar-la. quan s'ha de disoldre matèria orgànica d'estris de cuina o en contacte amb el cos fem servir aigua neta. Però per aigua
d'arrosegament de banys i neteja i pels horts, no és necessària aigua neta i podem reutilitzar les aigües grises.
Les aigües grises per a un edifici sempre provenen dels edificis superiors i s'enmagatzemen en un dipòsit soterrat que es col·loca al punt més alt possible.
Aquest ús compartit de la gestió de l'aigua és possible perquè tot és d'un únic propietari i els usuaris han acceptat aquestes condicions

El canal de pedra dels camins serveix per alentir l'aigua d'escorrentia i afovorir
que aquesta s'infiltri al terreny i acabi de manera natural a la mina d'aigua
existent.
L'estratègia ha estat aprofitar la mina com a infrastructura d'emmagatzematge
higiènic, fosc i amb poques pèrdues per evaporació.
Conduir l'escorrentia per unes canals de formigó a un dipòsit hagués estat un nou
sistema no propi del lloc.

En les societats orgàniques del desert les aigües netes passaven per la ciutat i en sortien plenes de matèria orgànica dissolta. Es convertien en un material ideal pel cultiu dels oasis.
Les aigües del wc les conduïm a un aquatron que separa per gravetat la part sòlida i la líquida. la part sòlida es composta i es retornen els nutrients als horts.
un percentatge de la part líquida de l'aquatron la disoldrem amb els altres sobrants d'aigua fins que aquest representi el 3% de la barreja d'aigues. així ens assegurem que la concentració de nitrats de l'orina no cremarà les plantes. per motius higiènics és
imprescindible que l'aigua de reg no estigui mai en contacte amb les fulles comestibles de les plantes. per això, el reg gota a gota és una possible sol·lució. la part líquida provinent de l'aquatron majoritariament s'infiltrà al sòl.

REUTILITZACIÓ D'AIGÜES NEGRES PER A REG PER L'HORT

La fracció orgànica representa més del 50% dels residus sòlids urbans. Aquests
són molt fàcilment compostables en un teixit urbà com el que ens trobem. Aquest
fet ens permet reduïr en un percentatge molt important la despesa en gestió i
processament dels residus, al mateix temps que en treiem un sobrant aprofitable
com a adob per als horts.

Actualment cada veí s'encarrega de portar els seus residus fins al contenidor situat a Vista Rica (a la cruïlla amb l'Arrabassada, a un quilòmetre aproximadament del
barri). Encara que els veïns aprofitin els trajectes per portar la brossa, han acabat apareixent contenidors exteriors que fan servir en casos d'acumulació de brossa.

Per tal de fer més eficient la recollida sel·lectiva, proposem adoptar aquesta estratègia d'acumulació intermitja de residus. Per tant, es preveuen uns contenidors per
agrupació de volums, dins dels mòduls d'instal·lacions.

El model actual de producció centralitzada d'electricitat canviarà progressivament cap a la producció distribuïda. Amb aquest canvi de model energètic tots serem petits
productors-consumidors que compartirem els nostres excedents per la xarxa.
Omplim amb fotovoltaica totes les cobertes amb bona orientació. així cobrim el 71% de tota la demanda elèctrica.

Construïm uns punts de producció de calor compartirtis entre edificis fins que les pèrdues de pressió i tèrmiques siguin acceptables.
La producció de calor per calefacció i ACS a l'hivern serà cremant pellet i amb el suport de les termosolars. A l'estiu, que només tenim demanda d'acs, i és quan tenim
més radiació el sistema funcionarà només amb termosolar i suport puntual de la caldera de biomassa.
Cada habitatge tindrà un comptador de calories perquè els usuaris paguin per l'energia consumida.

La primera mesura d'eficiència després de millorar la gestió sempre és baixar les
demandes energètiques al màxim. Així els sistemes actius no s'han de
sobredimensionar per a unes demandes no reals. Hem fet una aproximació del
sistemes més adeqüats per rehabilitar i del cost que tindrà per a cada propietat,
però cada cas necessita un projecte específic.

Les urbanitzacions són ciutats discontínues que acostumen a estar envoltades de
bosc. Els hàbitats de les urbanitzacions han d'assumir el cost de mantenir la baixa
combustivitat de les franges de protecció en cas d'incendi i a l'hora aprofitar la
biomassa com a combustible. La biomassa ha de ser el vector energètic de la baixa
densitat ja que les edificacions estan separades i poden evacuar els fums amb
menys problemes que a l'alta densitat. Com que la biomassa provinent de les
franges és de secció petita, proposem transformar-la en pellet amb una
tecnologia molt senzilla.

Actualment, per anar d'una casa a una altra, hi ha casos en què s'ha de caminar
més d'un quilòmetre (molt veïns agafen el cotxe per visitar els veïns).

Per millorar la connectivitat entre les noves unitats proposades, s'aprofita que
aquestes noves unitats comparteixen instal·lacions d'aigua, i es proposa fer una
escala en els casos on sigui necessari, i que alhora sigui l'element que porti les
instal·lacions d'una casa a una altra.

Un dels fets que generen més pertorbació són les tanques de parcel·la, doncs
aïllen biològicament molta superfície de l'urbanització.
El projecte proposa reduir els espais tancats al mínim necessaris (horts,
terrasses extriors,...)
Al mateix temps, per millorar la connectivitat entre les noves agrupacions, es
proposa col·lectivitzar les plataformes exteriors. És a dir, aprofitar que ja hi ha
una infrastructura que salva els canvis de cota (escales i plataformes diverses),
per a fer-les accessibles per a tot un mateix conjunt d'agrupacions. Un veí de les
cotes superiors podrà utilitzar les terrasses, escales i plataformes exteriors per
a arribar a les cotes més baixes.

Un dels grans problemes de les urbanitzacions ha estat que molts cops s'han
buscat solucions pensades per a teixits més densos. És el cas de les seccions de
carrer, amb uns nivells mínims d'urbanització pensats per a intensitats viàries i
petonals molt més elevades de les reals.

En el cas de Sol i Aigua se'ns plantejava el  mateix dubte, i més tenint en compte
que es tracta d'un entorn de Parc Natural. Hem apostat mantenir els carrers
sense asfaltar, aplicant la mateixa estratègia que ja aplica el propi Parc,
compactar els camins amb una aportació superficial de calç.

Al mateix temps proposem un escocell a la banda de muntanya fet amb licorella
vertical, que ajudi a frenar i portar cap a capes inferiors les aigües d'escorrentia
que baixin per les fortes pendents de la muntanya, així com uns trenca-aigües en
les zones amb canvis de direcció i increments de pendent, que actuin de la mateixa
manera.

La mobilitat no obligada és una demanda puntual que no ha d'obligar a que tothom
tingui un vehicle propi i assumeixi l'elevat cost de mantenir-lo. La nostra proposta
és que sigui compartida i autogestionada entre els residents i es comparteixi un
cotxe elèctric per cada 5 persones.
Calculem que hem de suplir electricitat per la totalitat de demanda de mobilitat no
obligada que es fa amb cotxe actualment i que aquesta es mantindrà en els
nivells actuals. La movilitat de vacances en avió no la comptem, s'haurà disminuir
amb altres mesures.

La mobilitat és una despesa energètica important i amb l'esgotament dels combustibles fòssils s'haurà de consolidar una alternativa elèctrica d'origen renovable.
Les urbanitzacions són teixits urbans discontinus. Normalment estan molt allunyats dels centres urbans i dels punt d'accés al transport públic. Segurament hi ha
urbanitzacions que no tenen prou massa crítica com per tenir transport col·lectiu. Cal oferir mobilitat elèctrica particular per la mobilitat obligada del dia a dia.

El 29% de la demanda elèctrica que no arribem a produïr amb la fotovoltaica la
produirem amb aerogeneradors. El barri està just a sota del Turó de la Magarola,
una ubicació exposada a tots els vents, ideal per la producció eòlica.
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