
 
 

 
 
JORNADA TÈCNICA D'ESPAIS NATURALS 2019 
 
«Solucions tècniques netes i eficients per a instal·lacions en el 
medi natural» 
 
Dimarts, 18 de juny de 2019 
De 9.30 a 14 h 
Centre de recursos del castell de Montesquiu 
Masoveria del Castell 
08585  Montesquiu  

 
 
Presentació 
 
Les intervencions en els espais naturals han de ser les mínimes per a donar resposta 
a les necessitats vinculades a la conservació, l'ús públic i la qualitat de vida de les 
persones que hi viuen i hi treballen. Això inclou aspectes com l'accessibilitat, 
l'abastament d'aigua, d'energia i l'eliminació dels residus, entre d'altres.  
Cada vegada hi ha més solucions tecnològiques netes, de baix impacte, cost i 
manteniment, que sovint incorporen elements naturals. A la Jornada es presenten 
diverses iniciatives relacionades amb aquesta temàtica 
 
Destinataris 
 
Responsables polítics i tècnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, 
i tot el personal tècnic que treballi en la gestió i conservació de les instal·lacions 
d'equipaments i infraestructures ubicades en entorns naturals, la gestió del territori i 
del medi ambient.  
Qualsevol persona que hi estigui interessada. 
 
Programa 
 
9.30 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació  
  
9.45 h Inauguració de les jornades 

Representant de l’Ajuntament de Montesquiu 
Sr. Valentí Junyent, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient (en 
funcions) de la Diputació de Barcelona  

 
10 h    Els reptes de la gestió neta i sostenible a les instal·lacions de la Xarxa de 
Parcs Naturals  

Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs de la Diputació de 
Barcelona 

 
10.15 h L’aplicació de tècniques de bioenginyeria del paisatge en el nostre 
territori per solucionar problemes i millorar el medi 

Sr. Albert Sorolla, director tècnic de Naturalea i president de la Asociación 
Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP) 



 
11 h  Pausa cafè  
 
  
11.30 h Solucions energètiques per a petites instal·lacions en el medi natural.  

Sr. Josep Argemí, cap d’Unitat de Seguiment de Programes de l’Oficina 
Tècnica de Parcs de la Diputació de Barcelona 

  
11.50 h Sistemes de pavimentació natural. L’experiència del Parc Natural de la 
Serra de Collserola  

Sra. Idoia Martin i Giró, arquitecta del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 

12.10 h Sanitaris secs al punt d’informació de l’Espai Natura Congost de Mont-
rebei  

Sr. Josep Fabra, tècnic de projectes i infraestructures de la Fundació Catalunya 
- La Pedrera 

 
12.30 h. Els jardins de sanejament: fitodepuració de les aigües residuals sense 
fosa sèptica 

Sr. Jérémie Paoletti, tècnic de disseny i de projectes de depuradores naturals 
d’Aquatiris 
 

12.50 h. Debat 
Modera: Sr. Agustí Busquets, cap de Secció de Suport a la Gestió de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
  

13.30 h. Visita a la bassa de fitodepuració del Parc del Castell de Montesquiu. 
 

14 h.  Fi de la jornada 

 
Organització i coordinació 
 

 Diputació de Barcelona: 
o Àrea de Territori i Sostenibilitat   
o Direcció de Serveis de Formació  

Més informació 

 

Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona 

Tel. 934 049 300, ds.formacio@diba.cat 


