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LOCALITZACIÓ 

El xalet i càmping de Fontmartina es troben dins el Parc Natural del Montseny i la reserva de la Biosfera, a les faldes del Turó de 
l’Home i a pocs quilòmetres del nucli de Montseny. Es tracta d’una zona d’especial interès faunístic ja que els seus torrents són 
hàbitats potencials del tritó del Montseny, espècie que es troba en perill crític d’extinció.

EL PROJECTE LIFE TRITÓ
Des del projecte LIFE Tritó Montseny es vol mirar de recuperar 
el cabal dels cursos naturals dels torrents que són hàbitat po-
tencial del tritó del Montseny, entre ells el que abasteix d’aigua  
Fontmartina.

Localització

Imatge del xalet de Fontmartina

BALANÇ HÍDRIC  

Per tal de fer una diagnosi, s’han estudiat els consums actuals 
a partir de dades de consum real i ocupació del càmping. Tam-
bé s’ha tingut en compte escenaris de futur amb més demanda 
a partir de valors teòrics. 

Paral·lelament, s’han identifi cat les superfícies on potencial-
ment es podria recollir aigua de pluja per al consum: les teu-
lades de les edifi cacions i les rampes d’accés a les diferents 
feixes d’acampada.

Gràcies a la sèrie de dades pluviomètriques de l’estació de 
Fontmartina, s’ha pogut estimar el volum d’aigua que es podria 
recollir a cada una de les superfícies i s’han fet els balanços 
hídrics. 

Dels balanços es despren que l’aigua que es podria recollir a 
les teulades, que a priori era el lloc de recollida preferent ate-
sa la millor qualitat de l’aigua, resulta clarament insufi cient per 
cobrir la demanda actual del càmping. Resulta imprescindible, 
doncs, recollir l’aigua de les rampes.

OBJECTIU DE L’AVANTPROJECTE
En concret, s’han defi nit de les actuacions necessàries per tal 
de reduir tot el possible la quantitat d’aigua que s’agafa del to-
rrent i aportar-ne tota la que sigui possible. Això s’ha fet apro-
fi tant l’aigua de pluja, reutilitzant les aigües grises i tornant l’ai-
gua depurada i la sobrant al sot. 

DIPÒSITS D’ACUMULACIÓ : EL FACTOR 
LIMITANT

La superfície de les rampes és molt gran, de manera que l’aigua 
que es podria recollir cobriria fi ns a la demanda de 8 vegades 
l’ocupació actual. Tanmateix, el volum d’emmagatzematge que 
es necessitaria és enorme, i els diposits existents no serien sufi -
cients. Com que es tracta d’un terreny muntanyós amb fort pen-
dent i presència de roca, la construcció de nous dipòsits resulta 
difi cultosa, i esdevé per tant el factor limitant.

Per aquest motiu no s’ha considerat com a objectiu el volum to-
tal de l’aigua que es podria recollir, sinó que s’han plantejat ac-
tuacions que es puguin fer per fases per poder anar ampliant la 
infraestructura de recollida d’aigües a mesura que creixi efectiva-
ment l’ocupació i les necessitats del càmping siguin reals. 

Localització

Imatge d’una superfície d’acampada del càmping de Fontmartina
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UNITATS D’INTERVENCIÓ BÀSIQUES I 
D’AMPLIACIÓ

Per estructurar les solucions s’han defi nit unitats d’interven-
ció. Es tracta de paquets d’actuacions que es poden fer per 
separat, i les hem classifi cat bàsiques i ampliacions en funció 
del nivell de prioritat.

Les unitats d’intervenció bàsiques permeten assegurar el 
subministrament d’aigua per a tots els usos actuals del càm-
ping, per una ocupació del triple que l’actual. El reg no s’ha 
considerat en les intervencions bàsiques però si que s’han 
plantejat escenaris amb reg a les unitats d’ampliació.
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CIRCUIT D’AIGUA POTABLE I 
NO POTABLE

En les intervencions s’ha intentat diferenciar circuits d’aigua 
segons cada ús, diferenciant aigua potable i no potable. En el 
circuit d’aigua potable, l’aigua es recollirà de les rampes i es 
conduirà a un dipòsit situat en un punt baix des d’on es bom-
bejarà a un dipòsit situat a les feixes superiors on hi ha l’equip 
de potabilització. Des d’allà es distribuirà per gravetat fi ns als 
punts de demanda. 

El segon circuit és d’aigua no potable per als inodors i el reg, i 
funciona tot per gravetat.
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ARQUETES DE DECANTACIÓ

L’avantprojecte planteja l’aprofi tament de l’aigua de pluja per a 
tots els usos del càmping, però com que l’aigua que es recolliria 
a les teulades no és sufi cient, cal aprofi tar l’aigua de les rampes. 
Malgrat que es preveu un sistema de potabilització consistent en 
un fi ltre de plaques coalescents, un fi ltre de sorra i un dosifi cador 
de clor, cal assegurar que l’aigua que entra als dipòsits d’acumu-
lació és el més neta possible. A banda, per evitar que el sistema 
s’obturi convé dissenyar un sistema de decantació que separi 
els sòlids arrossegats per l’aigua (sorres, fulles,etc).

Com que el cabal punta en un moment de forta intensitat de pluja 
pot ser molt gran, s’ha optat per construir diverses arquetes de 
decantació (una cada 30m de camí) que aniran recollint l’aigua 
de la cuneta. Des de les arquetes, l’aigua ja lliure de sòlids es 
condueix a un tub enterrat que fa el mateix recorregut que la 
cuneta, i va recollint a poc a poc l’aigua. D’aquesta manera no 
cal que la cuneta sigui excessivament gran, les arquetes són de 
dimensions reduïdes i fàcils de netejar manualment i    en cas 
que una s’obturi el sistema pot seguir recollint aigua a través de 
les altres. 

SOLUCIÓ TÈCNICA PER A LA RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS EN RAMPES

CUNETES I TRENQUES EMPEDRADES

Per tal de facilitar que l’aigua vagi cap a la cuneta, es proposa 
arranjar el camí i fer-hi unes trenques espaiades 10m, que impedi-
ran que l’aigua erosioni el contacte terra-cuneta i faci un camí per 
fora l’empedrat. 

La tècnica escollida ha estat l’empedrat utilitzant la mateixa pedra 
que als murs i construccions existents, per tal de mantenir una 
concordança estètica amb l’entorn. 

Esquema de l’arqueta de decantació
Esquema en planta del sistema de trenques i cunetes de les 

rampes de recollida

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES

Una de les premisses de l’avantprojecte és d’aprofi tar al màxim tots els recursos hídrics. 
En aquest sentit, s’aprofi taran les aigües grises i de la teulada d’una de les instal·lacions 
d’aixetes del càmping per abastir la bassa ornamental existent. 

Per tal que l’aigua arribi ja amb una certa qualitat a la bassa ornamental, es farà passar 
l’aigua per un sistema de depuració d’aigües grises mitjançant aiguamolls artifi cials de fl ux 
subsuperfi cial vertical. 

Per aprofi tar encara més l’aigua, la sobreixida de la bassa ornamental es conduirà als dipò-
sits d’acumulació d’aigua no potable que s’utilitza per als inodors i el reg. 

DISSENY D’UN SISTEMA TERCIARI DE DEPURACIÓ

Actualment, la depuració de les aigües del càmping es du a terme amb una depuradora compacta d’aireació forçada que també 
tracta els fangs d’altres instal·lacions del Parc. S’ha dissenyat un sistema terciari de depuració que millorarà la qualitat de l’aigua que 
es retorna al medi. L’efl uent de la depuradora es conduirà mitjançant un tram de cascada artifi cial fi ns un tram de 20m de longitud 
d’aiguamoll de fl ux subsuperfi cial horitzontal. 

Imatge actual de la bassa ornamental  

Secció tipus de les trenques empedrades

Secció tipus de les cunetes empedrades


