B anyoles

Programes
de sanejament
de 22,500 iir que pertany
Consell Comarcal del Pía de
l'&stany- Un co!,lector de 8
km Je longitud, realiizat per
la dissoka Mancomunicat
Incermunicipal de TEstanVi
reciill les aigües residuais
deis quatre munícipis.
Aquesta canonada és de
poliéster reíor^at amb fibra
de vidre i pot transportar un
cabal d'l m' /s.
Característiques
de P EDAR
Les obres realitzades
constitueixen !a primera fase
de la depurado d'aigiies; un
tractament físico-químic
dimensional amb les següents
dadcs de partida:

Tractament
de les aigües
residuais
L'Escació DepurnJüm
d'Aigües Residuais (EDAR)
de Banyoies, Camas,
Porqueres i Cürnellá de Terri
és ja Lina rcalitat, Les obres,
a carree del Departaineni: de
Medí Ambient de la
Generalitac de Catalunya,
van finaliczar el mes de
desembre de 1991.
L'estacin esta situada prop
del veínat de Can Ferran, en
el municipL de Cornelia de
Terri, i ocupa una superficie
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Esquema de funckmamem ck la depuradma da Comcllfi de Terri.
Línia de n^ctament que
sejíueix l'aigua bruta:
Obrad'arriÍTada. L'aigua
residual arriba per l'emissari de
PRF\'' de 800 mni de diametre
i passa a una canibra de
predeserenat i predesbast. Els
detritus son evacuats
n^itjangant una cullera bivalva
accionada eléctricament.

Cabals
Volutn diari en tetnps sec
= 9,000 mV día
Cabal mitjá
= 375mVhor
Cabal tnáxim
= 651mVhor
Cabal punta en tractament primari = 1.125 m'/hor
Cabal tnínim
= 187mVhor
Contaminació
DB05 mitjana
DB05 mitjana diaria
S.S. mitjá
S.S. mitjana diaria
S.S. punca

= 300 mg/I
= 2.700 Kg,/día
= 300 mg/I
= 2.700 Kg./dia
= 450 mg/I

Resultats a obtenir
Eliminacióde DB05
Eliminació de S.S.
Sequedat del fang

>
>
>

60%
90%
20%

Bomheigd'aigLiahníta. Es
realitza un bombcig a 4'10
m.c.a. mitjanfant dos cargols
d'Arqufmcdescontrolacs per
nivell de boia. A partir d'aquí,
el moviment d'aigua per la
línia principal es produeix per
gravetat.
Deshasi. Després l'aigua
passa per dos cañáis que teñen
una reixa de 80 mm de pas i
un taraís de 15 mm, El
material es transporta amb
unes cinies fins a una premsa
de residus que després els
alx)ca en un contenidor.
Desarenat'desgrdxadnr.
L'aigua continua a través de
dos cañáis, un es realitza la
separado de sorres i greixos.
Per separar els greixos s'han
instal.lat sis turbines
submergibles i unes rasquetas
de superficie. Les sorres
s'extreuen ambdues bombes
d'aspiració i se separen amb
un classificadcír oscil.lant.
hAeáációík cabal. El cabal
d'aigua es mesura abans del
Tractament químic amb un
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de capacitat, que van
equipats amb
rasquetes de

Sistema
d'ukrasüns,
que envia els
senyals a les
bombes
dossificadores
de reactius.
Coagulaciú'
flüculúciü. El
tracen mcnt
químic s'iniciaen
dues cubes de barreja rápida
on s'afe<;eixen els reiKtkis
{cloriiríerric i polielectrólit
aniónic). Per poder íer la
barreja s'han ¡nstal.lat dns
agitadors eléctrics. Tot seguit
l'atgua passa a dues cubes de
flocutació en les quals es
realiza una agitació moderada.
El temps de retenció de l'aigua
en aqüestes cubes es de 10
minuts.
Decantado pTimária. A
cnntinuació Paigua tractada
pasa a dos decantadors de
15 m de diametre i 650 m'

l9

Quan els fangs arriben a
respesseídor se'ls injecta cal^
per estabilitzar-lüs, amb dues
bombes d'impuisió. L'espesseidor té 10 merres de diametre
i está equipat amb un
dispositiu rascador de
marxa
continua.

%

tons i de
superficie.
La línia d'aigua
finalirza amb la mesura del
cabal eíluent de la decantado
primaria.
Els fangs produi'ts en ia
decantació es bombeigen a
un espesseídor mitjan^ant
tres grups mocobombes situats
en un recinte annex ais
decantadors,

Abocador comarcal. Total residir; ¡2.708 toncs í'any 1990 i
)3.08i iones fany i99¡.

Finalment es realitza un
assccatge mecanic amb dos
filtres banda de 2 m
d'amplada, amb addicció de
polielectrólit. Es preveu
una piüducciú aproximada
de 3 toncs dii'iries de materia
seca.
Paral,lelament a aqüestes
instal.Iacions, n'hi ha d'altres
per by-passar l'aigua,
recircular els tlotants, etc.
Pritners resultáis
En el moment de redactar
l'article rotjust s'ha acabat
de posar en funcionament
aqüestes instal.Iacions i
s'estant realitzant les primeres
análisis de Paigua bruta,
avaluant els cabals i volums,
ajustant les dossificacions deis
reactius, per aixo no
disposem de dades concretes
sobre el rendiraent de la
planta. De tota manera s'ban
pogut evidenciar una serie de
probiemes afegies que planteja
la comarca del Pía de PEsfany
en general i el municipí de
Banyoles en particular.
Aquests probiemes, que
compliquen el sanejament
deis rius i posen en perill el
bon funcionament de
rEDAR,són:

—L'existénciade
multitud de recs i cañáis a
l'interiorde laciutat que
s'ban convertit en punts
d'abocament sistemátic
d'indústries i particulars.
—La presencia a mol tes
iones d'un nivell freátic
elevat i la connexió a la
xarxa de clavegueres de fonts
Vislü parcial de la depuradora físico-química de Cornelia de Terrí, que té com a missiú el aanejameni dct d'aigües netes, Sübreeixidors
de Pestany i cañáis de
riii Terri, un deis mé$ contammats de Caiahin-^a.
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regadiu, incremeficen
consideniblement el cahtil
mitja diari en tcmp-s sec.
En un estudi realitzat peí
Conscll

conjuntamenc. S'han de fer
connoxiüns a l'emissari de
l'EDAR, aplicar i complir
l'ordenaní^Li d'utiliczació del
siscemade sanejament
comarcal, portar les aigües
neces a les lleres publiques, i
racionalitzar el consum
d'aigiia en el processre
industriáis.

clausura i poscerior ampliació
de l'andc ahocador de
Puigpalter {ternae municipal
de Banyoles). Les obres es
realitzaren durant I'any
1988iprincipisde 1989; el
control i traccament deis
residus s'inicia el mes de
febrer d'aquest maceix any.
L'abücador, utilitzat pels
on:e municipis de la comarca,
amb un total de 22.600
habitants, ocupa una
superficie de 62.000 m^
20.000 deis quals
eorresponen a la ;ona
clausurada.
S'hi
aboquen

Toud da rcíiidus de I alxicoíktr " f
comarcal, per mesos, ¡990.

ja s apuniaven aquests
problemas i altres, com seria
la no connexió de 3 sectíirs
de la ciutat a la xarxa de
clavegueres de l'emissari de
l'EDAR. Després d'aquest
estudi s'han redaccat
diferentsprojectes,
ordenances i propostes
d'actuació que, amb el
finan^ament económic de la
Generaiitac, esperem poder
materialiczar aviar.
Conclusions
L'EDAR está en marxa i
aixü suposa un pas endavanc
molt important per
aconseguirnetejar el riu Terri;
pero calen altres accuacions
que hauran de dur a terme
l'Administració i les industries
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També

* A.

cal un tracíantent
^"J C
hiolofiic a l'eñuent del
^l
físicü-químic que es
projectara quan s'hagin
escabilitiat les seves
caracterfstiques de cabals i
concaminaciü.
Josep Alemany i Masgrau,
enginyer

Eliminació deis
residus sólids
La comarca del Pía de
l'escany va solucionar
l'eliminaciú deis residus solids
urbans que produeix amb la

resiüus
v,j¡
urbans que
transporta el sistema de
recollida domiciliaria i els
assimilables a urbans que
produeixen les empreses de la
comarca; en total unes 36
tones diaries —-13.000
anuals—, de les quals un 70
% corresponen ais servéis de
recollida municipals i el 30%
restant a transporcs privats. A
partir de principis de 1992, a
aqüestes quantitats s'hi

hauran d'afegir unes 15 tones
diaries mes de tangs i residus
procedents de la nova
Estació Depuradora d'Aigües
Residuals,
Per al nactanient de
residus es preparen unes
plataformes pnicticamcnt
horitzontals sobre el terreny
argilós, característic de la
zona, i es formen unes cel.les
d'escombraries que es
compacten i trituren
nTitjan^ant una maquina
equipada amb unes rodes amb
fulls de tall. La densitaC que
s'aconsegueix és de 0'70
tones per metre cúbic
aproximadament- Cada dia es
cobreix la ceLla amb una
capa de térra.
Els lixiviats produíts es
recullen i condueixen, amb
una xarxa de drenatge, a una
bassa de retenció de 1.000
m'. de capacitat. Des
d'aquesta es recirculen ,
realitzant una aspersió peí
damunt de la plataforma en
explotaciü. En aquests
montents cstem estudiant la
possibilitat de connectar la
bassa de lixiviats amb
l'emissari de l'EDAR, aixó
resoldria el problema
ocasional pels lixiviats
produíts durant els anys
posteriors a la clausura total
de l'abocador.
La capacitat de
l'abocador és de 100.000
tones, pero a hores d'ara ja se
n'hi han abocat unes 40.000 ;
aixo vol dir que a l'abocador
li queden luis tres anys de
vida abans de cobrir les
60.000 tones restanis, Lany
1994, dones, s'haura d'iniciar
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Pía pilot per a la
gestió de purines
generades a les
granges de porcs

el triictament ácU residus
urhans en una íiltrii
Instal.ltició.
Josep Aíemany i Masgrau,
en^inyer

El Pía de l'Estany és
cünsideratla una comarca
sensible peí que fa a la
pRiducció de residus
Relació entre \a SAV
existen! (color ciar)
i la SAU necessária
(color fose)

Residus inerts
Al cüscat deis residus
urbans es produeixen també
els anomenats residus solids
inerts que han de rebre un
-^r
tractaraentdifcrcnt. El
Consell Comarca! esta a
punt de contractar les obres
corresponents a les
instaldacions d'un
CJ'
abocador, situar a
Centenys (Esponella) per a
aquest tipus de residus,
especialmenr ruñes
procedents de la construcció,
donat que actualmcnt
s'aboquen de manera
incontrolada a quaísevot
indret.
S'ha escnllit aquest lloc
perqué es molt proxim al
centre de la comarca i perqué
ja s'hi havia efectuar un
rebaixament molt important
del terreny quan se
n'extragué material per ais
terraplcns de la variant de
Banyoles. Es preveu que les
installacions entrin en
funcionament el primer
trimestre de 1992.
Arees degradades
També s'esta treballaní
per restaurar totes les arees
degradades per abocaments
inconcrolats de residus solids.
En aquest sencit el Consell
Comarcal ha signat un
conveni amh la lunta de

Sanejament i el DARP van
crear el Pía Pilnt que es
«gestiona des del Consell
Comarcal. L'objectiu inicial
d'aquest Pía és fer una
rcdistribuciódins la mateixa
comarca deis residus ramaders,
basicament purines, per
optimitzar-nc l'íis.

Residus del
Departament de
_
í^
Medí Ambicnt
de la Generalitat
tv
de Catalunya en
^
que es deílneixen
l'estrategia a seguir i les
responsabilitats de cada
or^íanisme. El cose de
.^
la restauració s'ha
estimat en uns 14
^
mdionsde
*^
pessetes, que comprenen les
tres fases especificades en el
pía d'actuacio:
la, Estiidi per a la
localització de toces les zones
degradades.
2a. Campanya de
sensibiliízació ciutadana per
evitar futurs abocaments
incontrolats.
3a. Trehalls de neteja i
restaurado de les iones
local itzades.
Josep Alemany i Masj^rau,
eii^mver

Revista de Girona / núm. l i l inais" - al-iril IsJ^Z

L7

^^

^

^

„&'

>^.,
ramaders. El liesriar que s'hi
concentra produeix un total de
451.000 Tm/any de teitrs, de
les quals 258. H^\^ corresponen
a purines porcines.
La relació entre aquests
residus ramaders produíts i la
Superficie .Agraria Útil
(SAU) per absorbír-los com a
adob esta mole desequilibrada.
Per ais fems generats a la
comarca es necessitarien
11.274 Ha de SAU, mentre
que només es disposa de
8.923 Ha { en el grátic es
mostra la relació entre la
SAU exiscent i la S.AU
necessaria per municipi).
Tenintencompte
aqüestes xiíres, la Junta de

Es pretén
incentivar la prodúcelo d'una
purina de qualitat (reducció
del volum d'aigua afegit) i
l'apropament {í)d'aquest ais
camps de conreu perqué la
seva uciliczació suposi un
benefici per a l'agriculcor i no
sii^ui un problema per al medi
ambicnt.
Mes endavaní s'estudianí
la possibilitat de transportar
els excedents fora de la
comarca i, si aquestes dues
accuacions nu solucionen el
problema, es plantejaríi
tractar-ios de manera
semblant a com es fa amb els
residus industriáis i urbans.
Jacint Pinsach i Guardia
Isabel Planas i Casáis
En<íinver5 Ttcnics Af^rícüles
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