
1. Conferència Ibèrica

de Piscines Públiques

amb tractament biològic

Programa preliminar

29 setembre Dilluns - Dia d'excursió

10 h Visita a piscines biològiques de la zona - obertes als
membres i participants de la conferència

Res és millor que veure i sentir. Així que visita a les piscines
biològiques serveix per introduir el tema d'una manera directa.
Depenent del nombre de participants,  la visita serà organitzada
amb cotxes particulars o un autobús petit.

18 h Assemblea General de GIABN
(Exclusiu per als membres de GIABN)

20 h Trobada del Grup Ibèric oberta als participants del
Congrés en Aljezur en un restaurant dins el municipi.

30 de setembre, dimarts - dia de la Conferència

9.00 h Paraules de benvinguda, Carles Pérez, presidente GIABN

9.30 h Stefan Bruns (Alemanya):
Piscines públiques amb tractament biològic a Alemanya

Ing Stefan Bruns de l'empresa Polyplan-GmbH és un dels projectistes més
experimentats en l'àrea de les piscines públiques de tractament biològic.
La presentació donarà a conèixer el tema i amb especial atenció a la qualitat
sanitària de l'aigua que ha estat investigat durant molts anys, en gairebé trenta
piscines d'aquest tipus.

10.15 h Claudia Schwarzer (Portugal):
Piscines biològiques ús turístic a Portugal

Arquitecta-paisatgista Claudia Schwarzer, membre de la junta de GIABN, i soci-
gerent de Bio Piscines, Inc. dissenya piscines biològiques des de fa 20 anys a
Portugal. La conferència es centrarà en l'aspecte de solucions especialment
dissenyades per a cada lloc i en les experiències dels projectes de turisme com un
tipus de piscina pública.

11.00 h Pausa pel cafè

11.30 h Dr.ª Alberta Stenico (Itàlia):
Les piscines públiques de tractament biològic a Itàlia

Dr. Alberta Stenico és biòloga i directora del Laboratori de l'Agència de Medi
Ambient de la Regió Autònoma de Alto Adige a Itàlia. El grup de treball d'ella és
responsable del control de qualitat de 7 piscines de tractament biològic de
l'aigua.

12.15 h Udo Schwarzer (Portugal): Les Directrius d'GIABN

Udo Schwarzer, President de IOB i Vicepresident de GIABN, presenta la proposta
de directrius del GIABN com a plantilla per a qualsevol normativa legal en l'àrea
de les piscines públiques de tractament biològic.

13 h Dinar lliure

14.30 h Tore-Derek Pfeifer, (Alemanya):
La gestió d'una piscina pública de tractament biològic
a Glatten, Alemanya

Tore Derek Pfeifer és alcalde de l'Ajuntament Glatten a Alemanya, al districte
de Freudenstadt, a la regió administrativa de Karlsruhe, estat de Baden-
Württemberg. Fa uns anys, la ciutat va decidir convertir la seva piscina pública
convencional en una de tractament biològic.

15.00 h Ana Geraldes (Portugal):
La limnologia en piscines amb tractament biològic

Ana Geraldes és biòloga i professora a l'Institut Politècnic de Bragança - Escola
d'Agricultura. Com a limnòloga ha publicat diversos treballs sobre el plàncton
dels rius, preses i piscines biològiques.

15.45 h Pausa pel cafè

16.00 h Arnau Casanovas Massana & Anicet R. Blanche
(Espanya): Bacteriologia i piscines naturalitzades

Arnau Casanovas Massana & Anicet R.Blanche són biòlegs de la Universitat de
Barcelona i han publicat un document sobre les bacteriologia 3 piscines

naturalitzades per a ús privat.

16.30 h Olga Ormaechea Cazalis (Espanya): La idea d'una xarxa
de ciutats interessades en piscines naturalitzades

Olga Ormaechea Cazalis arquitecta que treballa en la Junta d'Andalusia, és
membre de GIABN, i presenta una proposta per reunir els esforços de comunitats
Ibèriques en el camí per construir les piscines públiques de tractament biològic.

17.45 h Juan Antonio Sanchez (Espanya): Mesures de Suport
financer per a la creació de piscines de tractament
biològica a Portugal i Espanya

Juan Antonio Sánchez del "Instituto de Restauración y Medio Ambiente SL",  és
especialista en projectes finançats amb fons europeus i ha participat ja en un
projecte de piscina biològica per a ús públic (turisme) al nord de Portugal.
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Les piscines de tractament biològic han estat molt ben acceptades en els
països d'Europa Central, com Alemanya, on hi ha fins i tot algunes piscines
públiques amb depuració biològica que arriben a ser capaces de tenir
5.000 visitants per dia. A Portugal i Espanya la majoria d'aquestes piscines
existents són projectes privats d'ús familiar, tot i així comencen ha haver-
hi ja alguns projectes per a l'ús turístic.

Amb l'aparició dels primers projectes públics a la Península Ibèrica,
encara en estudi, el GIABN va sentir la necessitat de convidar a aquesta
conferència a Aljezur.
Les piscines de tractament biològic seran el tema central del primer
Congrés Ibèric de piscines públiques amb tractament biològic, el 30 de
setembre, a Aljezur, organitzada pel Grup Ibèric de Bany Naturalitzat,
GIABN.

L'objectiu de la conferència és informar als projectistes, dissenyadors, i
organismes públics sobre la gestió i els assumptes sanitaris de les piscines
amb tractament biològic i fomentar el diàleg entre els projectistes,
científics i entitats públiques.

El programa se centra en temes com l'eficàcia dels sistemes de
tractament biològic, i la bacteriologia i limnologia de les piscines
públiques amb tractament biològic. Els ponents procedeixen d'Alemanya,
Espanya, Portugal i Itàlia, i s'abordaran també qüestions de suport
financer per a aquestes installacions públiques.

Un alcalde parlarà sobre la gestió de una piscina pública amb tractament
biològic en el seu municipi. El GIABN presentarà una proposta de
directrius per a Portugal i Espanya com una eina de regulació d'aquests
equipaments a la península Iberica.

L'absència d'una legislació nacional aplicable a les piscines amb
tractament biològic a Portugal i Espanya, és responsable de la manca de
base per al marc jurídic adequat és en el procés de concessió de llicències
o de autorització dels mateixos.

El Grup Ibèric de bany naturalitzat GIABN és una associació binacional de
professionals en la planificació i construcció de piscines amb tractament
biològic. El grup està obert a professionals, així com per als
desenvolupadors de projectes, propietaris i amics d'aquestes piscines.
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Grup Ibèric d'aigües de bany naturalitzades és una associació de
professionals en disseny i construcció de zones de bany depurades
per mitjans biològics.

El Grup està obert a professionals, promotors de projectes,
propietaris i amics de zones de bany depurades per mitjans
biològics.

Les actuacions del GIABN són:

- Intercanvi d'informacions sobre temes professionals i en especial
per a la divulgació de bones pràctiques de disseny i construcció de
piscines naturalitzades.

- Reunir el coneixement científic per a l'ajuda de tots els associats.

- Mantenir relacions amb investigadors i universitats.

- Formació específica per als membres a través de publicacions,
congressos o altres formes adequades.

- Fomentar una marca de qualitat a Espanya i Portugal.

- Promoure balnearis d'aigua naturalitzada davant d'organismes
nacionals i internacionals i en especial organismes legisladors i
reguladors.

- Promoure la collaboració internacional.

Com participar?

Participació: 100 Euro (pauses pel cafè incloses)

La inscripció per a la conferència es realitza a través de
correu electrònic a giabn.org@gmail.com  indicant el nom
complet, NIF i adreça.

Organització: GIABN (Udo Schwarzer, 00351 282973363)

Idiomes: Portuguès, Espanyol, Anglès

El GIABN es reserva el dret de cancel·lar la conferència en cas que el nombre
mínim de participants no s'aconsegueix abans d'aquesta data.

Durant el mes de setembre, les persones registrades a través de correu electrònic
a giabn.org@gmail.com rebran la factura corresponent a la participació que ha de
ser pagat abans del 20 de setembre pels mitjans indicats en la factura.

Suport: Município de Aljezur


