Les plantes aquàtiques dels
Pirineus. Usos en tractament

d’aigües i restauració ambiental
Jornada tècnica
LLAVORSÍ, dissabte 28 de setembre de 2019

Presentació
Les plantes aquàtiques poden ser
utilitzades en sistemes naturals de
tractament d’aigües, tant en piscines
de bany naturalitzades com per a
aigües residuals. Aquesta tecnologia
resulta especialment interessant en
territoris com l’Alt Pirineu, de cara a
nuclis d’habitatges aïllats i en
equipaments turístics desconnectats
del clavegueram.
Utilitzar espècies autòctones permet, a
més, evitar els riscos ambientals que
comporten les espècies exòtiques
invasives. Això també obre una
oportunitat de conservació per a un
grup de flora tan amenaçada com ho
són
les plantes aquàtiques i
d’ambients humits.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h

Presentació de la Jornada
Sr. Marc Garriga, Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

10.00 h Projecte Singular sobre cultius i usos de les plantes aquàtiques
autòctones
Sr. Carles Palau, Viver Tres Turons cooperativa.
10.30 h La flora aquàtica de Catalunya: estat de conservació i amenaces
Sr. David Bertran, Jardí Botànic de Barcelona.
11.00 h Pausa
11.30 h El Projecte Life LIMNOPIRINEUS
Dr. Josep Ma. Ninot, Universitat de Barcelona (UB).
12.00 h Projectes de tractament d’aigües residuals amb sistemes naturals
Sr. Albert Sorolla, Naturalea Conservació SL.
12.30 h Projectes de piscines de bany naturalitzades i de tractament
d’aigües amb sistemes naturals
Sr. Pau Arqués, La Gota.
13.00 h Projectes de tractament d’aigües residuals amb sistemes naturals
Sr. Josep Illa, Phragmites, SL.

Departament de Territori
i Sostenibilitat

14.00 h Dinar (a Espot)
15.30 h Visita a la mollera restaurada de la Font Grossa, Parc Nacional
d’Aigüestortes. Projecte Life Limnopirineus
Dr. Josep Ma. Ninot, UB.
17.30 h Tornada a Espot i Fi de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu
Paller d’Antonet
C. Riba 1
25595 LLAVORSÍ

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Parc Natural de l’Alt Pirineu
(Tel.: 973 622 335 - A/e: Teresa.belb@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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