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SISTEMA DE DRENATGE

ESTRATÈGIA

FASE I - infiltració - : recollida de l’aigua provinent de la pluja, i filtratge a través de l’empedrat nou.
FASE II - emmagatzematge - : acumulació de l’aigua en els espais buits entre la grava.

El vas de la piscina permet l’acumulació d’aigua ja sigui subministrada per la xarxa o per la pluja. En comptes d’anular aquesta capacitat existent 
fent un reblert amb terres per igualar la cota superior, es decideix mantenir-la com a dipòsit d’aigues pluvials i compatiblitzar-ne els usos amb la 
plaça de la cota superior.

Per tal de permetre l’acumulació del màxim d’aigua i l’ús del mínim material possible de reblert, es divideix el vas de la piscina en dues parts. Una 
superior on hi van totes les capes necessaries per l’estabilitat del paviment i els tests dels arbres, i una inferior amb cambres buides connectades. 
entre elles per l’acumulació i circulacigó de l’aigua.

FASE III - filtració - : Neteja d’impureses de l’aigua recollida de la pluja mitjançant la filtració en dues capes de sorra de diferents granolometries. Les 
arrels dels arbres en contacte amb l’aigua permeten la creacció d’un filtre biològic “biofilm” que depura l’aigua.

FASE IV - acumulació - : L’aigua filtrada es condueix per la superfície de la llosa  fins als tubs conductes que connecta amb el dipòsit inferior.
FASE V - distribució - : L’aigua acumulada es recull amb el sistema d’aigua existent de la piscina, utilizant la bomba i dipòsits per a la posterior distri-
bució per reg. El repartició de l’aigua es fa amb camió cisterna.

L’aigua s’acumula fins fins a la cota del sobreixidor existent de la piscina. El volum total permet la utilizació d’aquesta aigua per reg durant els 
mesos de menys pluges de l’any. 

PROCÉS DE FILTRACIÓ DE L’AIGUA


