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ASSUMPTE : INFORME DE SEGUIMENT DE LES CONDICIONS DE POTABILITAT DEL SERVEI 

MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE. 

  

A conseqüència dels canvis en les condicions de potabilitat de les aigües del servei municipal 

d’abastament de Calaf pels efectes de les pluges del temporal Glòria del 20 de gener d’enguany, 

en data 3 de febrer es va declarar la no potabilitat per continguts de nitrats per sobre de 50 

mg/l. 

La situació es va esdevenir degut a que les pluges van comportar un augment significatiu del 

contingut de nitrats de les aigües superficials de la riera de Mantellí, i també en els pous del Molí 

i en el punt de compra a Calonge de Segarra. 

Com a mesura addicional es va posar en funcionament el pou del Rector i s’han adaptat les 

proporcions d’aigua captada en les tres fonts de subministrament (riera Mantellí, pou del Rector 

i pou del Molí) a fi i efecte d’aconseguir que tots els paràmetres de potabilitat compleixin amb 

el que estableix el decret 140/2003. 

A partir del dia 6 de febrer s’ha constatat un descens progressiu del contingut de nitrats a la 

captació de Mantellí. Aquest factor fa suposar que en alguns dies més podria ser possible situar-

se a nivells aptes i poder aixecar el ban de no potabilitat de l’aigua. 

En els propers dies es procedirà a operacions de neteja del dipòsit regulador i a la purga de xarxa 

per tal de facilitar la renovació de l’aigua de la xarxa i accelerar el procés de millora de la qualitat. 

Aquestes operacions de purga a la xarxa poden afectar transitòriament i per temps molt limitat 

la pressió de subministrament en alguns punts. 

Tanmateix, cal esmentar que les condicions de les aigües de captació poden empitjorar de nou  

en cas repetir-se episodis de pluja molt intensa. 

Manresa, 25 de febrer de 2020 

 

 

 

 

Fredi Puig 

Director Tècnic  
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