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INTRODUCCIÓ 

Conreu Sereny és una cooperativa de 
producció hortícola ecològica que es troba 
adjacent al Monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, al terme municipal de Badalona. Tant 
els treballadors de la cooperativa com els 
eclesiàstics que habiten al monestir generen 
residus orgànics que, prèviament a l’actuació, 
eren tractats en una fosa sèptica i un filtre 
verd posterior per ésser abocats, finalment, al 
medi. Aquest filtre verd no es trobava en les 
condicions òptimes pel que no funcionava 
correctament, generant un abocament de les 
aigües amb una càrrega contaminant 
superior a l’admissible pel medi. 
 
Aquesta actuació es basa en el 
dimensionament i execució d’un aiguamoll 
artificial de flux subsuperficial que permet el 
bon tractament de l’aigua residual generada a 
la finca un cop aquesta ha passat per la fosa 
sèptica i assegura, així, que aquesta aigua, 
sigui abocada al medi amb uns paràmetres 
admissibles pel mateix. 
Aquest sistema, a part d’assegurar la qualitat 
ambiental de l’aigua que s’inflitra al medi, 
també dota l’espai d’una bona qualitat 
paisatgística i ecològica.   
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Descripció de la situació prèvia a l’actuació 
 
L’actuació va consistir en posar al dia un sistema de depuració present consistent en una arqueta de 
sòlids i una depuradora de llacunatge. 
  

    
        Imatge 1: Fosa sèptica inicial    Imatge 2: Filtre de tractament en estat inicial  

 
 
Solució adoptada 
 
Donada la problemàtica descrita anteriorment s’opta per mantenir la fosa sèptica , en la que es 
realitza un primer tractament de les aigües, produint-se la decantació dels sòlids presents en les 
mateixes. D’aquesta manera, en el filtre es realitzarà un tractament secundari de les aigües residuals 
generades en la finca. En aquesta actuació s’ha renovat el filtre per complet i s’han adequat les 
conduccions de l’aigua des de la fosa fins al filtre.  
 
S’ha construït un aiguamoll artificial de flux subsuperficial  que permetrà fer el tractament 
secundari de les aigües mitjançant la circulació de l’aigua a través d’un medi de graves amb 
vegetació implantada. A partir d’aquesta circulació, l’aigua entra en contacte amb el biofilm que es 
genera al voltant de les graves i les arrels de la vegetació implantada, produint-se, d’aquesta manera, 
la depuració de les aigües a través de l’activitat metabòlica de les comunitats bacterianes establertes 
en el biofilm.  
 
El nou filtre s’ha situat a la mateixa ubicació on es trobava el filtre inicial. Tot i així, tenint en compte el 
volum d’aigua a tractar i la concentració contaminant de la mateixa, s’han determinat unes 
dimensions del filtre necessàries superiors a les del sistema inicial. Amb aquest filtre s’assegura que 
l’aigua entrant romandrà el temps necessari per a que es produeixin els diferents processos 
bioquímics i, així, al final del filtre, l’aigua presenti la qualitat idònia i pugui ser evacuada al medi 
sense generar un impacte sobre el mateix.  
 
El filtre s’ha omplert de material granular reciclat . Aquest material permet, d’una banda, 
l’establiment de biofilm al seu voltant i el pas de l’aigua a través de l’espai intersticial que queda entre 
les graves. Quan l’aigua entra en contacte amb aquest biofilm es produeix la depuració de l’aigua a 
partir de l’activitat metabòlica de les bactèries. S’ha utilitzat material reciclat degut al fort impacte 
ambiental que té l’obtenció de material granular i també, degut a l’efecte positiu que té aquest 
material en l’eliminació del fòsfor degut a la seva basicitat.  
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Imatge 3: Procés de ompliment de l’aiguamoll amb material reciclat i Aiguamoll artificial amb la plantació implantada 

 
A la sortida del filtre es fa la recollida de l’aigua mitjançant un tub perforat i aquesta es condueix a 
una arqueta. En aquesta arqueta es pot controlar el nivell d’aigua en el filtre així com prendre mostres 
de l’aigua que surt del sistema. Amb les mostres de l’entrada i la sortida del filtre es pot analitzar 
l’efectivitat del filtre en la depuració de les aigües i verificar que les aigües efluents tenen la qualitat 
necessària per a ésser abocades al medi.  
 
La plantació escollida és una barreja de tres espècies helofítiques diferents. Aquestes espècies són 
el Phragmites australis (canyís), el Iris pseudacorus (lliri) i el Lythrium salicaria (Lythrium). Són, totes 
tres, espècies que poden viure en ambients inundats. A més, el canyís i el lliri ofereixen un sistema 
radicular òptim per a l’establiment del biofilm que participa en la bona depuració de les aigües. 
Tanmateix, el lythrium té una funció fonamentalment decorativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAULES CLAU :  Depuració natural, biofilm. 
 
TÈCNIQUES APLICADES :  Aiguamoll artificial de flux subsuperficial. 

 


