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INTRODUCCIÓ
L’objectiu principal d’aquesta obra ha estat
millorar la qualitat de l’efluent de la
depuradora del càmping Fontmartina al Parc
Natural del Montseny. Per aconseguir-ho,
s’ha interceptat la sortida del tractament
actual, amb una fossa i un filtre biològic, i
s’ha afegit un tractament terciari basat en un
sistema d’aiguamolls artificials. Es tracta de
fer passar l’aigua residual per un filtre verd
(HSSF).
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Solució escollida
Aiguamolls artificials
Els aiguamolls artificials son sistemes de depuració constituïts per llacunes o canals amb poca
profunditat, amb vegetació pròpia de zones humides i en els quals els processos de descontaminació
tenen lloc mitjançant interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els microorganismes i la vegetació.
La vegetació proporciona superfícies per a la formació de pelꞏlícules bacterianes, facilitant la filtració i
l’adsorció dels constituents de l’aigua residual, permetent la transferència d’oxigen de la columna
d’aigua i controlant el creixement d’algues al limitar la penetració de la llum solar. Els sistemes de flux
subsuperficial consisteixen en canals o rases reblertes de material granular, generalment grava, on el
nivell d’aigua es manté per sota de la superfície granular. El sistema, al ser tancat, té altes taxes de
reacció (creació de microorganismes) i per tant no necessita tanta superfície com els sistemes de flux
lliure. Així mateix, al ser un flux subsuperficial s’evita la presència de mosquits i es guanya en
protecció tèrmica. El rendiment dels aiguamolls, o eficiència, és molt alta en reducció de DBO, SS i
Nitrogen (rendiments superiors al 80%), així com nivells significatius en metalls i patògens.

Actuacions realitzades
Durant l’obra s’han realitzat diferents modificacions respecte el projecte original per adaptar-ne
l’encaix amb un projecte paralꞏlel de modificació de traçat i arranjament d’un camí.
La modificació de la ubicació del filtre ha estat la principal modificació i ha provocat la resta de
desviacions respecte a la proposta inicial. El filtre s’ha desplaçat lleugerament, de la base del talús a
una terrassa intermèdia de nova creació a mig talús, ja que la posició original coincidia amb el traçat
del camí, impedint que aquest pogués pujar suaument pel talús.
Intercepció de la sortida i canalització cap al filtre
En el projecte original estava previst un baixant d’aigua imitant un torrent natural des de la sortida del
sistema existent de depuració fins a l’entrada del filtre. Amb la modificació de la ubicació, aquesta
actuació ja no era viable i s’ha realitzat la connexió a través d’un tub.

Sortida prèvia (esquerra) i canalització realitzada (dreta)
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Preparació del terreny
Per preparar l’actuació el primer ha estat desbrossar terreny, anivellant el talús de manera que quedi
una plataforma plana amb pendent nulꞏla on s’instalꞏli la depuradora.
Aquesta actuació s’ha ampliat respecte la previsió, doncs s’han aprofitat els moviments de terres i la
presència de maquinària per marcar el traçat del nou camí.

Excavació del filtre
Un cop preparat el terreny s’ha realitzat l’excavació amb una superfície de depuració de 30m2, amb
una longitud de 20m i una amplada de 1,5m.
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Impermeabilització de l’aiguamoll
Per evitar filtracions de l’aigua, abans del procés de millora que suposa l’ampliació del sistema de
depuració, s’ha procedit a impermeabilitzar el filtre amb una làmina EPDM, protegida, tant per sobre
com per sota, amb un geotèxtil.

Rebliment amb grava i plantació
El rebliment del filtre s’ha realitzat amb grava granítica combinant dos diàmetres. A les entrades i les
sortides s’ha colꞏlocat grava de 40/70mm i al cos central grava de 20/40mm.
Per tal de poder colꞏlocar la grava a l’interior es va descarregar amb saques des de la plataforma
superior de càmping.
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A la zona de grava fina s’hi ha plantat amb tres espècies helofítiques: canyís (Phragmites australis),
lliri (Iris pseudacorus) i jonc (Scirpus lacustris). La simbiosi entre els arrels de les plantes rizomatoses
i els bacteris presents a les aigües, afavorirà la fixació de nitrogen, entre d’altres, i millorarà la qualitat
de l’aigua.
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Sistema d’alimentació i drenatge
El sistema d’alimentació consisteix en una arqueta i un tub drenant que distribueix l’aigua per tota
l’amplada del filtre. Per tal d’integrar l’arqueta, que queda elevada, s’ha construït un mur de pedra en
sec.

La recollida es fa per la part inferior de forma que no queda a la vista. L’aigua és conduïda per sota la
plataforma del camí fins a un pou drenant reblert de pedra de grans dimensions i grava.
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Estabilització de talussos i integració paisatgística
Com que es tracta d’un entorn natural dins del Parc Natural del Montseny, és molt important que el
sistema quedi naturalitzat. Per tant, els elements artificials com ara la impermeabilització i les
arquetes d’entrada i sortida de l’aigua, s’han integrat amb murets de pedra en sec i fusta de
castanyer.
Aquestes estructures també permeten l’estabilització de les bases dels talussos, ja que amb
l’excavació de la depuradora ha generat algun punt molt vertical.

PARAULES CLAU: Depuració, terciari, helòfits, biofiltració, bacteris
TÈCNIQUES APLICADES: Aiguamolls artificials, FSSH
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