
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

PISCINES 
NATURALS

Dissabte 22 de maig de 2021. 
De 9,30 a 13,30 i de 15,30 a 18,30 h. 
Preu: 65 euros

Consulteu descomptes
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Una proposta de l’associació

EL PLAER DEL BANY AMB BENEFICIS AGRARIS I AMBIENTALS

Les piscines naturals són una excel·lent opció per gaudir d’una zona de bany 
que recrea els processos que ocorren espontàniament a natura, com rius i llacs. 
Aquests sistemes aposten per la sostenibilitat i l’estalvi, amb un manteniment 
senzill que no requereix el canvi d’aigua ni la utilització de compostos químics, 
lliure de clor o sals i on totes les tècniques utilitzades afavoreixen la vida i 
l’equilibri biològic.
Es divideixen en una zona específica per al bany, i un circuit de regeneració 
dedicat a mantenir la qualitat de l’aigua mitjançant zones humides amb 
vegetació completament integrables en la jardineria de la finca. La zona de 
recirculació i regeneració estan dedicades a oxigenar l’aigua, a eliminar les 
partícules i captar els nutrients que s’hi acumulen. Poden incloure diversos 
elements com son: estanys, filtres de graves, rierols, salts d’aigua, fonts, etc.
A més dels usos de bany, el conjunt piscina-zona de regeneració pot actuar de 
reserva d’aigua per reforçar la dotació d’usos domèstics amb una aigua d’alta 
qualitat però no estrictament potable, o integrar-se en el sistema de reg de la 
finca. Aquest tipus de plantejaments permeten racionalitzar els usos de l’aigua a 
la finca de forma combinada.

Sessió de matí (teòrica) 
1.- QUE ÉS UNA PISCINA NATURAL?
Definició
Característiques
Principis de funcionament
Tipus
Són segures aquestes piscines? Normativa

2.-  CONSIDERACIONS BÀSIQUES DE DISSENY 
Definició de termes
Sistemes per la manteniment de la qualitat de l’aigua: depuradores biològiques
Paràmetres reguladors de la qualitat de l’aigua
Altres aspectes importants en el disseny

3.- PROCESSOS CONSTRUCTIUS
Consideracions generals
Moviments de terres
Impermeabilització
Materials
Sistemes hidràulics

4.- ALTRES ELEMENTS EN LES PISCINES
Substrats
Plantes
Accessoris
Manteniment
Exemples

Sessió de tarda (pràctica) 
Visita a una instal·lació amb 4 anys de funcionament, al terme municipal de 
Gelida.

Professorat: Pau Aqués Peruga, responsable de projectes de La 
Gota, Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües.

Lloc: 
Finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa
Ctra. vella d’Abrera a Manresa 1411-b Km. 23,6.
Cliqueu aquí per a l’enllaç a GoogleMaps.

Més informació: 
formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

https://www.google.com/maps/place/Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa+-+Can+Poc+Oli/@41.7037861,1.833424,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4f62cdc8cdab5:0x21cc72b70b0c4d65!8m2!3d41.7037821!4d1.835618
mailto:formacio%40associaciolera.org?subject=


Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 

amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els 

ingressos per inscripcions permeten dignificar i 

sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de 

formació de l’entitat organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar 

l’accés a la formació a aquelles persones que tenen 

dificultats econòmiques. També són una deferència 

als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen 

el nostre projecte de difusió i promoció de 

l’agroecologia i les energies renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

Més inforMació:

Inscripcions i pagaments a botiga.associaciolera.org 

Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Tot el curs 65 € 62 € 58,50 €

El curs sencer amb 
Ecoxarxa

45,50 € + 2 hores de l’Ecoxarxa

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar 

targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu). 

2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de 

descompte. Indica el nom de l’altra persona a la casella “Comentaris” quan facis la inscripció.

3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne 

membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per 

a poder fer l‘intercanvi.

condicions:

Si per alguna causa s’hagués de suspendre o ajornar el curs, els diners avançats podran romandre com 

a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la 

persona inscrita. 

Arran de la situació sanitària actual, si la persona inscrita no pot assistir a l’activitat, es retornaran els 

diners de la inscripció.  

Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots 

sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
http://www.facebook.com/associaciolera
http://www.agrocultura.org
https://associaciolera.org/projectes/esporus/
http://associaciolera.org/projectes/lluerna/
http://botiga.associaciolera.org
mailto:formacio@associaciolera.org
https://abonahora.files.wordpress.com/2011/09/triptic_ecoxarxa.pdf

