PALMERA MEXICANA
Washingtonia Robusta.

Espècie escollida per la seva esveltesa i
poca ombra. La seva elasticitat i les arrels
estabilitzadores i horitzontals la fan molt
resistent al fort vent. Necessita poc manteniment, pot sobreviure amb poca aigua
però agraeix tenir les arrels en contacte
amb l’aigua..

3. CONDUCCIÓ DE L’AIGUA

1. INFILTRACIÓ

Aportació d’una capa d’argiles formadora de pendents. Un cop les argiles estan
saturades, permeten conduir l’aigua per la
superfície fins a recollir-la a la piscina.

La col·locació del paviment amb junta
oberta reblerta d’ull de perdiu permet la
infiltració de l’aigua .

4. CONNEXIÓ AMB EL DIPÒSIT
6. COL·LECTOR
L’aigua recollida i filtrada s’envia a les
bombes existents per a distribuir-la amb
camins cisterna al reg de la vegetació del
barri.

TERRES VEGETALS
Formació d’un test de terres vegetals
que permetin el lliure creixament de la
palmera fins a arribar a l’estrat de graves
que n’impedirien el creixament.
Per nodrir les espècies arbòrees necessitem un test de sòl no argilós. Per tal de
tenir consistència al sòl ens cal que un 2550% de les terres siguin llims i un 50-75%
sigui sorrenc per a que l’aigua dreni.

5. DIPÒSIT
Espai buit dins de la piscina destinat al
emmagatzematge de l’aigua pluvial ja
filtrada. Esta format per un entramat de
murs de bloc de formigó que suporten un
forjat mixt d’encadellat ceràmic i formigó.
L’espai buit aconseguit serveix també per
reduir el pes global del vas de la piscina,
contant arbres, terres i aigua pluvial, que
ha de ser equivalent al pes del volum
d’aigua total de quan la piscina estava en
funcionament.

El tub que permet el pas de l’aigua cap
al dipòsit es col·loca a una alçada que
permet que un petit volum d’aigua sobre
la llosa que garanteix l’abestiment d’aigua
sense manteniment de la palmera. El contacte de les arrels amb l’aigua en frena
el seu creixament, i en redueix la força de
l’arrel que podria malmetre la llosa.

3. CONDUCCIÓ DE L’AIGUA
Llosa de formigó formadora amb pendent
per a conduir l’aigua per la superfície fins
a recollir-la a la piscina.

2. DIPÒSIT
La grava permet el pas de l’aigua directe a
la llosa, i a la vegada permet acumular-la
en el supòsit d’una pluja molt intensa.

SECCIÓ LONGITUDINAL

1. INFILTRACIÓ

2. DRENATGE

La col·locació del paviment amb junta oberta
reblerta d’ull de perdiu permet la infiltració de
l’aigua .

La grava permet el pas de l’aigua directe a la
capa argilosa, i a la vegada permet acumular-la
en el supòsit d’una pluja molt intensa.

3. CONDUCCIÓ DE L’AIGUA

4. DIPÒSIT FILTRANT

La part menys profunda de la piscina s’ompla d’argiles, formant un pendent del 2%. Un
cop les argiles estan saturades, permeten conduir l’aigua per la superfície fins a recollir-la
a la piscina.

La part més profunda de la piscina s’utilitza com a dipòsit d’aigües pluvials que es van depurant
a mesura que es filtren a través de les diferents capes de sorres.
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ESCOCELL D’ARBRE EXISTENT

TRONC D’ARBRE TALAT

En el arbres existents que es mantenen, evitar el possible ofec de
l’arbre a través de les humitats del terreny en conctace, envoltant-lo
de pedres de grans dimensions i així permetre el la ventilació entre
aquestes i evaporar les humitats.

Arbre existent (Nespre, Nespilus Germanica, o
Morera, Morus Alba) talat per mantenir la distància necessària amb el límit amb els veïns.Per
tal de fer un treball més fàcil es talla el tronc
per la part del coll de l’arbre i es deixa l’arrel
existent dins del terreny.

SECCIÓ TRANSVERSAL

