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Actuacions fetes 

Disseny i dimensionament del pou de graves a càrreg de Naturalea Conservació S.L. 

L’enginyera Gina Sorolla de Naturalea Conservació S.L. va redactar el projecte de disseny i 

dimensionament del pou de graves. Es va fer tenint en compte la pluviometria anual i l’àrea de les 

superfícies que recolliran les aigües pluvials que aniran a parar a aquest pou. El criteri va ser donar-

li un volum que (un cop emplenat de grava) tinués capacitat per a acollir l’aigua del 75% dels dies 

de pluja.  

 

                                              Zona lliure de grava  Zona amb grava  

Profunditat (m)  0,25 / 0,4  0,65  

Superfície  64,7  34,8  

Porositat  100%  43%  

Volum disponible per aigua  20  4  

Capacitat acumulativa  24 m3  

Excavació necessària  40 m3  

Volum grava 40/70  18 m3  

 

 

 

 

Planta del contorn del pou de graves 

 

 



 

Secció del talús del pou de graves 

 

Excavació del pou de graves 

S’ha excavat el sot que serà al pou de graves i també el canal que es convertirà en el reguerot 

biològic que portarà les aigües pluvials fins al pou. 

 

 

 

 

 



Inici de la instal·lació d’estructures de bioenginyeria per a consolidar el pou de graves 

Els grups de treball dels alumnes han començat a instal·lar estructures de fibra de coco per a evitar 

que l’aigua, quan entri al pou des dels canals, erosioni el perfil donat al talús. Tant el perfil del talús 

com aquestes estructures són importants perquè donen molt més joc d’enjardinament al mateix 

pou. 

 

   

 

 

Properes actuacions 

En les properes setmanes es tancarà la llista d’espècies que formaran part dels assajos, es realitzarà 

la plantació i ja s’iniciaran el seguiments de supervivència i taxes de creixement. 


