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GESTIÓ

LA BASSA

EL POU

EL DIPÒSIT

LES BOMBES SOLARS

RECOLLIDA D'AIGUA PLUVIAL

SANEJAMENT

INFRAESTRUCTURES

Entre mig dels arbustos es localitza un pou d'aigua. S'en proposa la 

recuperació per tal de tornar a obtenir aigua pel funcionament de la 

Masia. Intervencions a fer:

   1- Neteja: treure la terra que s'ha anat dipositant

   2- Parets del pou: assegurar la seva estabilitat per evitar el 

desprendiment de terra

   3- Col·locar una bomba submergible per extreure l'aigua, 

connectada a un dipòsit de la masia.

   4-  Col·locar un mallat amb varetes d'acer corrugat.
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Al costat de la Masia trobem una bassa alimentada amb aigua de 

pluja. Es proposa la reactivació d'aquesta. Intervencions a realitzar:

1- Desembussar la bassa, actualment es troba taponada per brossa o 

terra.

2- Recontrucció de la bassa

3- Nou canal d'unió entre el pou i la bassa

4- Nou conducte de connexió entre la Bassa i el dipòsit de dins de la 

Masia

El dipòsit existent actualment al costat de la Masia té unes dimensions 

de 3x5x3, està enterrat i s'accedeix per una comporta superior. 

Actualment l'utilitzen per canalitzar-hi l'aigua de pluja de la coberta de 

la Masia.
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Com s'ha detectat en la làmina de preexistències al llarg de la finca trobem 

una sèrie d'elements que antigament en permetien el funcionament. La 

intervenció pretén tornar-los a fer funcionar per tal d'aconseguir recuperar la 

memòria del lloc i per altra banda fer que aquests elements tornin a formar 

part del sistema que reactivarà de nou la Masia. No es tracta de 

hiperdissenyar de nou cada element o d'una nova tectònica d'aquest, sinó 

que l'objectiu és detectar el que els bloqueja i el que maca per tal de 

modificar-ho.
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24. AIGUA II

El subministrament d'aigua es realitza mitjançant un comptador comú per a tot 

l'edifici, situat a la planta baixa i amb accés directe des de l'exterior. L'arqueta 

enllaça l'edifici amb la xarxa pública. L'aigua de la xarxa pública es rep a una 

pressió de 44 mcda.

L'edifici disposa de tres xarxes diferents de recollida d'aigües: aigua pluvial, aigües grises i les 

aigües negres.

Les aigües grises: en el cas de la masia van a parar al dipòsit pluvial passar per un filtre i es 

reutilitza pel reg de l'hort i el jardí. En el cas dels tallers, que funcionen independentment de la 

xarxa d'aigua potable, les aigües grises van a parar a la bassa passant per un filtre i es torna a 

fer circular tancant el cicle.

S'augmenta la capacitat de la fossa sèptica actual a 20 persones, mides: 2m93x1,74 de 

diàmetre. Volum de 6000 l. 

Un separador ens permet tractar els sòlids i els líquids per separat, obtenint mitjançant un 

compostador els adobs necessaris per a sobrealimentar l'hort.

L'edifici disposa de dos circuits de recollida d'aigües pluvials: la cisterna que recull l'aigua pluvial 

de la coberta de la masia i la bassa, aigua disponible pes l'ús dels annexes, els tallers i la nau 

porcina activa.

En el cas dels tallers, l'aigua es recull en la bassa, es potabilitza i es fa servir pels tallers, els banys 

i la nau porcina activa.

En el cas de la masia, l'aigua de pluja es recull a les cobertes de l'edifici per a reaprofitar-la pel 

rec dels horts comunitaris. El tractament és limita  a un filtratge per separar petites partícules 

sòlides.

aigua de recollida = factor coberta x m2 x pluja anual

aigua de recollida = 0,9 x 1700m2 x 628l/m2= 960840 l

consum= rec de l'hort

consum= 4,8 l/m2dia x 200m2x 150dies = 144 000 l

Sistema d’autoconsum comporta importants avantatges: les pròpies de la utilització 

d’energies renovables, la rebaixa del cost energètic dels bombament i una menor 

dependència d’un mercat elèctric força volàtil, amb contínues oscil·lacions de preus.
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