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DRENATGE DE  LA VEGETACIÓ

DISSENY DEL CAMÍ DISSENY DEL SISTEMA DRENANT

recorregut.

seu el fàcilment més controlar 

i l'aigua de transport el facilitar 

terra, la de l'erosió d'evitar tal 

feixos, tot i que de major tamany, per 

col·locaran s'hi també punts aquests 

En projecte. de l'àrea de costat i 

costat a actualment situats torrents 

als desembocaran talús el tot 

per repartides traçades Aquestes 

terreny altre cop.

al cap sobrant l'aigua expulsaran 

que perímetre del pedres les entre 

juntes de partir a creats eixidors 

Aquests comptaran amb uns sobre-

arribar. pogut hagi hi els que 

l'aigua acumularan que trams, dels 

un cada de final al graves de pous 

petits uns creen es camí, del traçat 

del longitudinal sentit el en corri 

que l'aigua drenant d'acabar tal Per 

projecte.

del resta la  de condicions les 

a s'adaptarà i retirat serà Aquest 

formigó. de acabat camb camí un 

El mirador compta actualment amb 

de les zones de camí.

diferenciades mirador - d'estada 

zones crearan es i plana més 

és topografia la on espais els amb 

coincidents d'ombra zones les 

mantindran es manera D'aquesta 

baixada. la de costat i costat 

a situades d'arbrat zones les així 

mantenint central, part la a arà 

La neteja de la vegetació s'efectu-

ZONES MIRADOR

la resta del talús.

tant zones més humides que les de 

per i acumulada d'aigua quantitat 

gran amb zones son drenants, 

feixos els situen es on punts Els 

INICI DEL CAMÍ
ZONES D'ACUMULACIÓ D'AIGUA

CIRCUIT DE DRENATGE

xarxa pública.

la a connexió la troba s'hi on talús 

del dreta part la amb connectarà 

el que soterrades, graves de 

comptarà, a la vegada, amb un canal 

pou Aquest drenant. feix gran 

d'aquest desembocadura de servirà 

que graves de pou un amb inferior, 

part seva la a comptarà, talús 

del l'esquerra a situat torrent El 

PLANTA PROPOSTA

d'evaquació.

punts als cap reconduir-la 

així i concrets llocs aquests 

en dreni l'aigua que faran talús 

soterrades en punts estratègics del 

que sí entre lligades branques 

defeixos seran elements Aquests 

talús. pel correr pugui que l'aigua 

reconduïr per intermitjos drenatge 

de elements uns creen es camí, 

del contenció de murs als arribi que 

d'aigua quantitat la reduïr de tal Per 

el feix al terreny.

adherir a ajudin que tal per llargues 

arrels amb plantes unes terreny, 

al clavades estaques les de part a 

dels feixos al terreny es necessitarà, 

anclatge bon un d'assegurar tal Per 

mur. el i camí del paviment el entre 

format caneló al desemboqui aquí, 

caigui que l'aigua que fa que 2% 

del pendent un trobem ens versal 

trans-sentit el En pendents. dos 

amb compta camí del paviment El 

inferior.canaló al expulsada serà 

les juntes entre les pedres del mur 

mitjançant i d'aquesta drenatge 

el faciliten que contenció de mur 

al anteriors graves de franja una 

amb troba es tot de primer camí, 

al arribi pluja la de l'aigua Quan 

transversal.

elen que major sigui 

longitudinal sentit el en 

que farà que l'escorrentia 

fet 6%, un i 3% un d'entre 

pendents amb comptem 

longitudinal, sentit el 

en banda, altra Per 
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