Informe de la Memòria valorada per a la millora de la gestió de
l’escorrentiu al pati de l’EBM Coloraines a Terrassa
ESTAT ACTUAL
Actualment, el pati de l’EBM Coloraines de Terrassa té un pendent
entre el 4 i el 5,6% entre la zona nord i la zona sud amb un desnivell
que pot arribar els 1,37m. Per altra banda, des de est a oest hi ha
un desnivell negatiu del 1,6% aproximadament. Aquests pendents
convergeixen tots al punt del pati situat a l’extrem sud-oest on hi ha
una reixa de recollida d’aigües pluvials.
El material del terreny del pati en la seva totalitat és sauló, i per tant,
amb aquests pendents és normal que es mobilitzi el material cap a
la part sud-oest el pati. Aquesta mobilització de material es produeix
principalment en moments de pluges, no obstant, no es pot obviar el
desplaçament de material en l’ús habitual de l’espai.
Un altre element a destacar és l’existència de baixants de la recollida
de pluvials de part de la teulada que desaigüen de manera superficial
a la part superior del pati. Aquesta concentració d’aigua que circula
des de la part superior al punt de desaigua genera uns xaragalls
continus i augmenta encara més, la mobilització de material al punt
baix del pati.

Circulació actual de l’aigua d’escorrentiu superficial

CRITERIS GENERALS DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA
Treballar en la idea dels “jardins d’aigua”. Les actuacions definides tenen com a base les Nature Based Solutions (NBS), és a
dir, accions encaminades a generar solucions a problemes a partir dels sistemes naturals existents. Els jardins d’aigua gestionen
in-situ l’aigua de pluja. Aquests fet comporta molts beneficis a tots nivells:
- Es redueix l’aigua de precipitació que va a parar directament a la xarxa de clavegueram i per tant, es redueix la possibilitat que
aquesta entri en càrrega i es posin en funcionament els sobreeixidors que van a parar als rius i rieres. Aquests fet pot contribuir a
evitar episodis de contaminació dels cursos fluvials així com reduir l’erosió dels seus marges.
- S’augmenta la infiltració i per tant la recàrrega d’aqüífers.
- S’augmenta la qualitat de l’aigua tant en el procés de filtració al sòl com de circulació per a zones vegetades o de graves.
- Es redueix la necessitat d’aigua de boca que requereix el sistema de reg, ja que es tracta d’ambients autosuficients sense tantes
tasques de manteniment i conservació.
En aquest cas, les premisses globals per a la gestió de l’espai és reduir la força de l’aigua a través de la modificació de la
topografia de la zona, augmentar la infiltració i considerar l’aigua com un recurs a aprofitar pel reg dels arbres, etc.
Està calculat perquè el sistema sigui autosuficient en pluges d’un període de retorn de 5 anys:

Càlcul del volum d’aigua recollit
Conca petita per tant es pot calcular amb un hidrograma triangular de disseny
de T5 amb duració de 10 minuts (T5: 27,86m3)
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GESTIÓ DE L’AIGUA DE PLUJA
- Reduïm la velocitat
- Augmentem la infiltració

Menys erosió al pati
Menys aigua al sistema de clavegueram
Recàrrega d’aqüífers
Aigua com a recurs per a la vegetació del pati
Millora de la qualitat de l’aigua de pluja

UTILITZACIÓ DE MATERIALS NATURALS
- Fusta de castanyer com a material principal. Té una resistència al podriment molt més elevada que altres fustes com el pi o els
pollancres. A més, es tracta d’un material de proximitat i que no té cap tipus de tractament químic. En aquest sentit, es treballarà
en la línia dels materials existents al pati actualment.
- Pedra de canto rodó: les pedres que s’incorporen en el disseny de l’espai tenen els “cantos” rodons per evitar que ningú es pugui
fer mal i a més, tenen unes dimensions mínimes de 15cm per tal que no puguin ser mogudes ni arrossegades pels infants.
- Rolls de fibra de coco: es tracta d’un material molt tou i molt apte per a patis infantils.

NOVA ZONIFICACIÓ DEL PATI

Planta i seccions general
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Zona de pendent màxim de l’1% com a zona de joc principal.
Aquesta zona ha d’esdevenir la zona d’ús preferencial del pati i per tant, s’ha de maximitzar la
seva superfície. Amb un pendent del 1% s’assegura el drenatge de l’aigua d’escorrentiu superficial però, aquesta no assolirà prou velocitat com per poder arrossegar el material de manera
habitual (es reduirà del pendent màxim del 5.6% al 1%).
ACTUACIONS:
- Canvi en la topografia del pati.
- Recreixement del mur que delimita el pati amb el carrer dels Jocs Olímpics.
- Crear zones de retenció de sediments.
Punt baix de recollida d’aigua i infiltració.
Gestió en superfície l’aigua. A les cotes més baixes del pati es proposa crear una zona que
rebrà tota l’aigua d’escorrentiu superficial i n’afavorirà la infiltració, i en cas d’excedent d’aigua, la
conduirà cap a la reixa de recollida de pluvials. Es mantenen els pendents longitudinals perquè
circuli l’aigua superficialment. També es proposa crear “riuets” que condueixin l’aigua del desaigua de les teulades fins a la part baixa del pati o zona d’infiltració. Aquests “riuets” es podran
creuar fàcilment pels infants.
ACTUACIONS:
- Generació de “riuets”.
- Crear punts d’infiltració.

Zona de transició entre el pati pla superior i la zona inferior d’infiltració.
La transició entre l’espai pla on es concentrarà el joc i la part inferior d’infiltració es proposa consolidar-la a través d’una rampa/
esglaons de 20º de pendent. Es tracta d’una zona accessible i sense desnivells i amb caigudes inferiors als 14cm generats per
diferents línies de troncs.
ACTUACIONS:
- Zona esglaonada amb pendents molt baixos i desnivells inferiors als 14cm amb la utilització
de fusta de castanyer natural.
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