
 
 
Reunió informativa sobre la situació de l’aigua de la xarxa 
d’abastament de Calaf  
 
 
 
L’aigua de la xarxa d’abastament de Calaf prové dels pous Molí i Rector i de l’aigua de la riera 
del Mantellí. Ocasionalment, s’hi pot incorporar aigua de la xarxa d’abastament de Calonge de 
Segarra. L’aigua del pou Rector i de la riera es tracten a l’ETAP d’Enfesta i aquesta s’impulsa 
fins el dipòsit de capçalera on s’hi afegeix l’aigua procedent del pou del Molí. L’aigua procedent 
de la xarxa de Calonge de Segarra, si és el cas, s’incorpora en el bombament de l’aigua 
procedent de la planta d’Enfesta. 
 
L’aigua procedent de la riera del Mantellí provoca la formació de trihalometans en unes quantitats 
elevades. 
 
L’aigua del pou del Molí, conté quantitats elevades de nitrats. 
 
La combinació de les aigües, amb característiques habituals, i en unes proporcions 
determinades, permet obtenir una barreja d’aigües que compleix els requisits per ser qualificada 
legalment com a aigua apta per al consum humà (de boca). 
 
Quan la quantitat de nitrats en l’aigua del pou del Molí augmenta o bé les característiques de 
l’aigua de la riera del Mantellí provoquen la formació de trihalometans en quantitats superiors, o 
bé no es disposa d’aigua suficient a la riera del Mantellí, no es pot obtenir una barreja d’aigües 
que permetin aquesta qualificació d’aptitud per al consum humà (de boca). 
 
Tant la presència de nitrats, com la formació de trihalometans com la disponibilitat d’aigua a la 
riera del Mantellí depenen, entre altres factors, de les condicions meteorològiques que s’hagin 
donat a la zona. 
 
Com es pot veure, tot i que en situació “normal” pot ser qualificada com a aigua apta pel consum 
humà, per poc que canviïn les característiques o la disponibilitat, l’aigua esdevé no apta pel 
consum humà (de boca). 
 
Els tècnics d’Aigües de Manresa i els responsables de Sanitat, ampliaran aquesta informació i 
resoldran possibles dubtes sobre l’afectació d’aquesta situació a la població en la reunió 
informativa que tindrà lloc el dia 30 de setembre a les 18:30h al Casino de Calaf. 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard Tomàs i Puig 
Director d’Operacions, Adjunt a Gerència 
Manresa, 23 de setembre de 2020 
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