CURS DE MOSTREIG I DIAGNÒSTIC DE QUALITAT D'AIGÜES
Data : Dissabte 30 novembre, 2013
Lloc : Sala d’actes del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs. Av. Sant Julià, 241‐
Granollers ( Barcelona )
Horari : Entre 9:00 ‐ 13:45 h . aprox
Cost: Gratuït
Nombre de participants : màxim 30. Les places es cobriran per ordre de sol∙licitud de
participació
Per inscriure’s: Escriure a coordinacion@adecagua.es
El curs està dirigit a tots els socis de Adecagua i a educadors ambientals que treballin
habitualment en temes relacionats amb el medi fluvial, i en general a tots aquells que vulguin
ampliar coneixements en el coneixement i diagnòstic de les masses d'aigua.
Continguts del curs
Part teòrica
‐ 9:00‐9:10 .
Presentació de l'Associació per a la Defensa de la Qualitat de l'Aigua‐ ADECAGUA.
Manuel Suárez Novoa (President de Adecagua )
‐ 9:10‐9:30
Presentació del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs
Josep Arraez (Gerent del CDCB)
‐ 9:30‐9:50
Presentació del projecte del Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua
Federico García ( Coordinador del DMCQA‐ADECAGUA)
‐ 9:50‐10:25
L'estudi fisicoquímic de l'aigua i les pressions sobre les masses d'aigua. Introducció als
principals paràmetres d'estudi de la qualitat de l'aigua.
Enrique Morillas (Químic, Consultor en Qualitat i Gestió d’Aigües)
‐ 10:25‐11:15
L'estudi dels macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors de la qualitat de l'aigua
Joaquín Soler ( biòleg especialista en Limnologia )

‐ 11:15‐11:45
És possible la restauració dels espais fluvials?
Lluís Godé (Membre de les juntes directives de ADECAGUA i del CIREF)

‐ 11:45‐12:15
Pausa ‐cafè i desplaçament al riu
‐ 12:15‐13:45
Part pràctica
Es realitzarà un mostreig al riu Congost proper a l'aula explicant els passos a seguir per
realitzar un mostreig amb els materials del kit de mostreig del DMCQA. Explicació dels
protocols a seguir i avaluació dels resultats obtinguts.
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