Ús de plantes en els
sistemes biològics de
depuració d’aigües
Jornada tècnica
CASTELLAR DEL VALLÈS, 9 de juny de 2017

Presentació
La utilització de plantes en la
depuració terciària d’aigües ha
demostrat ser un sistema eficient i
sostenible.
Les
característiques
d’aquestes basses depuradores li
donen un potencial valor paisatgístic i
ornamental. Aquests sistemes poden
tenir aplicacions diverses en múltiples
escales, des de la piscina de bany fins
al gran aiguamoll de depuració
d’aigües d’una EDAR. Aquesta
jornada pretén donar a conèixer el
funcionament i ús d’aquests sistemes i
les plantes utilitzades, promoure’n la
implantació i debatre sobre les
potencialitats futures.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Vallhonrat i Matalonga, cap de l’Oficina Comarcal del Vallès
Occidental. DARP.
9.30 h Estat actual a Catalunya dels sistemes de depuració biològics
Sr. Albert Sorolla i Edo, director tècnic de Naturalea i president de
l’Asociación Española de Ingenieros del Paisaje.
Sr. Miquel Ribot i Bermejo, Centre d’Estudis Avançats de Blanes.
10.15 h Bases biogeoquímiques dels sistemes de depuració amb
aiguamolls
Sr. Pau Arqués i Peruga, enginyer químic de La Gota.
11.00 h Pausa
11:30 h Les piscines de bany amb depuració biològica a Catalunya.
Bases tècniques
Sr. Carles Pérez i Ortega, de Projectes d’aigua.
12.15 h Botànica de les espècies helòfites autòctones usades en
depuració biològica
Sr. Carles Palau i Puig, de Viver Tres Turons.

Organització

13.00 h Taula rodona: Perspectives futures de la qüestió a Catalunya
Naturalea, La Gota, Projectes d'Aigua, Viver Tres Turons
14.00 h Fi de la Jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Viver Tres Turons
Camps de Mas Olivet, s/n (Sant Feliu del Racó)
Ctra. BV-1249 km 10,8 (entrant a St. Feliu per la
segona sortida en direcció St. Llorenç Savall)
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
Mireu ubicació a: www.vivertresturons.com/contact

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: Boi
Sagrera. Tel.: 937143819 – A/e: btasias@xtec.cat

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

170749 / 4,00

