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“Les tècniques senzilles en el tractament de l’aigua 

en la llar i la conservació de l’aigua en recipients 

segurs podrien salvar una quantitat ingent de vides 

cada any” 

OMS I UNICEF 20051 

  

                                                           
1
 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. 

Water for life: Making it Happen. Geneva 2005. 
 
La imatge correspon al document de la revisió del 2015 del  PWSSW iniciat al 2005 d’on prové la cita. 
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0. AGRAÏMENTS. 

 

Aquest treball ha estat possible gràcies a les aportacions de vàries persones i 

entitats. En especial a la professora Teresa Cels i Felip per la guia i orientació 

en la tutorització d’aquest treball; el Sr. Ramon Brunet Cap de Laboratori de 

ABSA; al Doc. Ramon Dalmau, Metge Internista i especialista en malalties 

infeccioses i Cap de la Unitat de Salut Internacional de l’Hospital de Santa 

Caterina de Girona. 

 

També vull agrair a la meva família que em van ajudar a localitzar les fonts de 

la comarca.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.Justificació 

Banyoles és una ciutat molt lligada a l‘estany i a l’aigua. El seu origen,  

desenvolupament urbanístic, social i econòmic ha estat vinculat a la presència de 

l’estany, els recs i les fonts.  

 

En la prehistòria, la zona que avui ocupa la ciutat de Banyoles era una zona 

pantanosa i d’aiguamolls. El monjos del monestir de Sant Esteve van construir la 

mota de l’estany per la seva façana de llevant acotant el límit de les aigües i 

desencant els aiguamolls amb la canalització dels 5 grans recs de sortida d’aigua 

de l’estany: rec de Guèmol, rec Major, rec de La Figuera d’en Xo, rec de Can 

Teixidor i rec de Ca n’Hort.  Aquesta senzilla però transcendental obra hidràulica 

va permetre el desenvolupament de la ciutat. El recs abastien d’aigua una zona 

fèrtil per hortes i els salts d’aigua oferien una energia que va permetre el 

desenvolupament industrial com la Farga, la indústria del paper o la pelletera.  

 

L’estructura mateixa de la ciutat neix a partir del recorregut dels recs2. En realitat, 

hauríem de dir d’esquenes als recs que, a més de ser fons d’abastament per reg i 

pels salts d’aigües per aprofitament de energia hidràulica, eren també recollida 

d’abocaments d’aigües utilitzades.  

 

Tot i estar a prop de l’estany, l’abastament d’aigua per al consum de la població 

no ha estat fàcil al llarg de la història. La manca de tecnologia eficient per al 

tractament de l’aigua de l’estany obligava als habitants de Banyoles d’abans del 

segle XX a abastir-se d’aigua de les deus o de pous i fonts. Malgrat està situat en 

una conca lacustre, la mancança d’aigua potable, com es veurà en aquest treball, 

ha estat una constant a Banyoles. Tampoc la qualitat de l’aigua ha estat la òptima 

per a la salut dels habitants de la zona.  

 

                                                           
2
 L’aprofitament de l’aigua de l’estany de Banyoles: els recs en la formació de la ciutat. Moner i Codina, 

Jeroni.  
Publicacions del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.2014 
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Fins a mitjans del segle XX, i després de la contaminació per aigües sulfuroses de 

les aigües de les deus d’en Colomer, no es va decidir de captar aigua directament 

de l’estany i tractar-la per a la seva potabilització. Des de llavors, el 

subministrament ha estat garantit. Les fonts, pous i deus han anat quedant 

oblidades progressivament i la seva qualitat ha empitjorat notablement, entre 

d’altres, degut a l’augment de nitrats provinents de les explotacions agràries i 

ramaderes de la zona. 

 

En els darrers anys, i degut a episodis de sequera severa que ha patit Catalunya3, 

ha augmentat la conscienciació en l’estalvi d’aigua. Les regulacions que imposa 

l’administració en la utilització d’aigua potable4 poden semblar estranyes en una 

població com Banyoles o la comarca del Pla de l’estany. En aquesta zona, gràcies 

a l’estany i al riu Fluvià, queda molt més garantit l’abastament d’aigua. No així en 

els embassaments de Catalunya. Tot i això, les regulacions són d’aplicació a tot el 

territori. També a Banyoles. En períodes de sequera es prohibeix la utilització 

d’aigua d’abastament i públiques per a usos suposadament no essencials: omplir 

piscines, neteja de vehicles, reg de jardins públics i privats, restriccions en regs 

d’explotacions agrícoles. El decret estableix 3 nivells de restricció: Nivell 

d’excepcionalitat 1, Nivell d’excepcionalitat  2 i Nivell d’emergència. L’any 2015 es 

va arribar al nivell d’emergència i només es permetia l’abastament d’aigua potable 

per al consum humà. La resta d’usos de l’aigua estaven prohibits. Amb una única 

excepció: si es disposava d’aigües recuperades de  la pluja o aigües regenerades 

de depuració. Els privats o col·lectivitats que disposaven d’un sistema de 

recuperació d’aigües de pluja o d’aigües regenerades podien regar jardins, omplir 

piscines, rentar vehicles, etc. 

 

Gràcies a aquesta situació, a Catalunya va augmentar considerablement la 

implantació de sistemes de reaprofitament d’aigües. Malgrat que l’estiatge és molt 

llarg a Catalunya i per això la recuperació d’aigües de pluja no es tan fàcil com a 

                                                           
3
 L’episodi de sequera més destacable és el de 2014-2015 que va provocar la publicació del Decret de 

sequera de la Generalitat de Catalunya 
 
4
 Decret 93/2005 de 7 de maig d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització de recursos 

hídrics. Aquest decret estableix un usos prioritaris (abastament d’aigua a la població) i en prohibeix usos no 
prioritaris per economitzar l’aigua emmagatzemada en els embassaments. 
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països amb pluviometries majors i més regulars (Gran Bretanya, Alemanya, 

Països Baixos,...), ha augmentat considerablement la reutilització d’aigües 

recuperades. 

 

1.2. Objectius 

Els objectius proposats inicialment en aquest treball són: 

 Conèixer el punt de partida i la història de l’abastament d’aigua potable a 

Banyoles. 

 Comprendre i explicar el procés de captació, potabilització i distribució 

d’aigua actual a Banyoles. 

 Conèixer les lleis que regulen els paràmetres en l’aigua potable. 

 Investigar els efectes sobre la salut de l’aigua no potable.  

 Investigar la causa principal de contaminació de les aigües del Pla de 

l’Estany. 

 Estudiar la geologia de la conca hidrogràfica de Banyoles. 

 Analitzar l’aigua de 10 fonts naturals no connectades a la xarxa d’aigua 

potable de la comarca del Pla de l’Estany i la seva base geològica. 

Abans que es comenci a investigar, tot treball científic presenta una possible 

solució al problema que es vol estudiar, aquesta proposta inicial s’anomena 

hipòtesi. En aquest treball es pretén comprovar que l’aigua de les fonts i les deus 

naturals ja no és suficient per satisfer la demanda d’aigua per el consum humà de 

la ciutat.  

La hipòtesis que es planteja és que aquest fet ha provocat l’abandonament 

progressiu de les fonts naturals i que ja no es procura garantir que aquestes 

aigües siguin aptes pel consum humà. També es planteja que existeix una relació 

entre la basa geològica de les fonts i la composició de la seva aigua.  

 

  



L’abastament d’aigües al Pla de l’Estany: de les fonts i les deus a l’estany.                               

8 
 

1.3. Metodologia  

Per realitzar aquest treball s’ha comptat amb l’ajuda de l’empres Aigües de 

Banyoles S.A. Principalment del seu cap de laboratori, Ramon Brunet. L’empresa 

ha proporcionat informació sobre la seva història, el seu funcionament i el seu 

mètode d’anàlisis d’aigua. També van cedir material per poder realitzar l’estudi de 

les fonts. També s’ha comptat amb la col·laboració del Doctor Dalmau, que va ser 

entrevistat per tal de completar l’estudi sobre els afectes en la salut del consum 

d’aigua en mal estat. 

Per analitzar l’aigua de les fonts, s’ha utilitzat tires reactives de nitrats i pH, un 

recipient i un cronòmetre per calcular el cabal i un aparell mediador per la 

temperatura i la conductivitat. 

 

En la ubicació de les fonts i perla identificació de l’entorn geològic s’ha utilitzat les 

publicacions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En la seva web 

http://www.icgc.cat/ es possible ubicar les fonts a partir de les imatges aèries  

(ortofoto-plànol), el mapa topogràfic i la combinació amb el mapa geològic del 

territori. Aquesta eina d’ubicació ha permès d’arribar a conclusions sobre el 

condicionat de la configuració geològica per a l’aparició de font en el territori. 

 

 

 

 

  

http://www.icgc.cat/
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2. Part Teòrica: Les Aigües a Banyoles 

2.1. Història de l’abastament d’aigües a Banyoles. 

Actualment en societat moderna es considera totalment normal obrir l’aixeta i que 

hi ragi aigua i que aquesta aigua sigui potable. Tot i això, encara avui en molts 

indrets del món la realitat és molt diferent de la nostra: segons la UNESCO hi ha 

1.500 milions de persones que no tenen accés a l’aigua potable i aquesta xifra 

anirà augmentant si no es prenen mesures per evitar-ho.  

 

A la societat occidental, no va ser fins al segle XX quan va començar a haver-hi 

conscienciació per la importància de la higiene del cos i el consum d’aigua amb 

condicions sanitàries garantides. Això va implicar un canvi d’hàbits difícil 

d’implantar ja que es van haver d’abandonar prejudicis i tradicions relacionades 

amb el propi cos. El que dificultava més aquest canvi era la ignorància sobre la 

relació entre higiene i salut. El fet que va ajudar molt a consolidar aquest canvi 

van ser els nombrosos estudis que es van publicar a les primeres dècades del 

segle XX que donaven a conèixer la relació existent entre les condicions 

ambientals i les malalties que es propagaven a la zona concreta on es realitzava 

l’estudi. 

A principis del segle XX, Banyoles tenia una població d’uns 5.000 habitants. Com 

s’observa en el gràfic, bona part de la població activa es dedicava a l’agricultura i 

a la ramaderia, mentre que un 31% es dedicava a la indústria i el 20% al sector 

terciari. 

 

 

 

 

 

 

 

F
igura 1. Gràfic propi. Dades del llibre Vuitanta anys d’Aigües de Banyoles de Jordi Galofré 

 

47% 

31% 

20% 

POBLACIÓ ACTIVA A BANYOLES A PRINCIPIS DEL SEGLE XX 

SECTOR PRIMARI SECTOR SECUNDARI SECTOR TERCIARI
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Ja al llarg del segle XIX, Banyoles experimentava un creixement urbanístic i 

superava els límits de la ciutat medieval. L’abastament d’aigua d’aquesta ciutat 

quedava limitat a les fonts públiques. No existia cap xarxa pública d’abastament 

amb garantia de qualitat. L’empresa de la Mina tenia una xarxa de 

subministrament d’aigua però el cabal que tenia aquesta xarxa era molt escàs i 

per culpa del deteriorament 5de les infraestructures  que conduïen l’aigua que 

subministraven no era suficientment adequada pel consum humà. Per això, no 

tenien molts abonats a la seva xarxa.  Moltes cases tenien pous i cisternes 

particulars per a la recuperació d’aigua de pluja, però a Banyoles existia un 

problema greu d’abastament d’aigua potable.  

 

El problema no era únicament l’escassetat d’aigua. La ciutat estava en un moment 

de gran creixement i preocupava molt l’aspecte sanitari, un problema que es 

repetia any rere any: epidèmies causades pel mal estat de l’aigua que es 

consumia.  L’Ajuntament disposava de la deu de la Rajoleria, que subministrava 

aigua a les fonts de la ciutat. Aquesta deu estava situada a les afores, a prop d’on 

actualment hi ha l’institut Josep Brugulat. L’avantatge d’aquesta deu és que es 

troba en un punt elevat respecte el pla de Banyoles. Això permetia una fàcil 

distribució de l’aigua per gravetat. El problema era que no tota la conducció 

d’aigua cap a la ciutat es feia per canonada, sinó que hi havia trams en que es 

feia per un canal obert. L’aigua que es captava era potable, però al llarg del 

recorregut es produïen moltes filtracions i quan l’aigua arribava a les fonts 

fàcilment podia estar contaminada i, per tant, podia provocar infeccions i malalties 

gastrointestinals.  

 

El doctor Mascaró va recollir dades epidemiològiques a la seva “Topografia 

mèdica” que reflecteixen la gravetat de la situació en aquell moment –en l’apartat 

d’efectes mèdics es desenvoluparan  en detall les dades de la topografia mèdica.   

 

                                                           
5
 Les conduccions de les aigües de la mina en alguns trams eren canal obertes i els trams entubats eren de 

molt mala qualitat. L’aigua de la mira era potable en el seu origen, però en arribar a les llars ja havia estat 
contaminada. 
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La Junta Local de Sanitat 6va preocupar-se per aquest tema, tal i com es pot 

observar en les seves actes. Van analitzar l’aigua de la font de la Rajoleria 

diverses vegades i gairebé sempre els resultats eren preocupants. Al 1924, el 

Laboratori Municipal de Barcelona va analitzar les aigües de les fonts de 

Banyoles, novament a petició de la Junta Local de Sanitat, i les va declarar 

contaminades i, per tant, no potables. L’Ajuntament, conscient del problema que 

això suposava per l’abastament d’aigua de la ciutat, va demanar ajuda a la 

Mancomunitat de Catalunya, que va designar un tècnic, per estudiar la 

problemàtica. Aquest va presentar un projecte de millora de captació i conducció 

d’aigua i es va formar una comissió de l’ajuntament per fer realitat aquest projecte. 

A l’any 1928, la situació sanitària havia millorat. S’havia executat el projecte de 

canalització de l’aigua de la Rajoleria i, en conseqüència, van disminuir els casos 

de malalties gastrointestinals, que havia sigut un gran problema per la població.  

 

2.2. La fundació de la companyia Aigües de Banyoles. 

Al llarg del segle XIX i principis del segle XX, les necessitats d’abastament d’aigua 

a les diferents ciutats de Catalunya van fer que apareguessin diverses empreses 

per realitzar aquesta funció. Per exemple, a Barcelona, a l’any 1867 es va fundar 

la Compañía de Aguas de Barcelona, al 1920 es va fundar l’empresa Aguas 

Potables de Gerona, i de manera similar va anar esdevenint a la resta de les 

principals ciutats de Catalunya. Aquestes empreses, tenien com a objectiu el 

subministrament d’aigua potable a la població sempre mitjançant una concessió 

administrativa per part de l’Ajuntament. A tot l’estat espanyol la titularitat de les 

aigües és estatal7 excepte a Banyoles, única excepció a tot l’Estat espanyol. Des 

de l’any 1685 les aigües de l’estany8 van passar a ser bé comunal de tots els 

                                                           
6
 Junta Local de Sanitat. Les juntes locals de Sanitat, eren, i són encara, un òrgan de caràcter públic que es 

constitueix en els municipis amb l’objectiu de vetllar pel compliment d’una sèrie de mesures sanitàries i de 
salubritat públiques i privades, que contribueixin a la millora de les qualitats de vida del municipi.   
7
Des de la constitució de les comunitats autònomes, i només per delegació, es traspassa la gestió de les 

aigües a les Comunitat Autònomes. La titularitat segueix essent estatal. I les comunitats  autònomes en 
delegen la gestió i servei d’aigües potables als Ajuntaments. 
8
 I els seus efluents recs i riera Canaleta, i totes les captacions freàtiques del seu entorn. 
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ciutadans de Banyoles9. El fiscal del rei, en nom del rei Carles II  va signar  

l’Escriptura de la Concòrdia el dia de Sant Joan de 1685. 

 

El 19 d’agost de 1929, quatre socis: Pere Font i Casademont, Esteve Costa i 

Masjoan, Lluís Coromina i Gispert-Suach i Alexandre Dalmau i Coll van constituir 

la companyia d’aigües de Banyoles. En aquell moment es va anomenar amb el 

nom Aguas Potables de las Deus, S.A. Actualment el nom de la companyia és 

Aigües de Banyoles S.A. (ABSA). 

Segons els estatus, l’objectiu de la companyia, igual que les empreses d’altres 

ciutats, era subministrar aigua potable a la ciutat de Banyoles i altres municipis de 

la comarca.  

 

La primera acció de la companyia va ser encarregar un projecte d’abastament 

d’aigua a l’enginyer César Molinas10. El setembre del 1929 aquest va presentar un 

projecte de captació amb el qual es podia garantir l’abastament d’aigua a tota la 

població de Banyoles, la major part (uns 5.000 habitants) a través d’una xarxa de 

distribució d’aigua i a la resta de la població, mentre no es completés la xarxa, 

mitjançant les fonts públiques. 

 

A la figura 2 s’ubica el traçat de la xarxa del projecte de César Molina. Aquesta 

xarxa connectava amb la canalització existent des del carrer de Guèmol fins al 

Torre de les agües passant pel passeig de la Puda (en aquell moment Carretera 

de Mieres). 

La xarxa consta d’un traçat principal que, sense ser circular, ja configurava un 

circuit tancat al llarg dels principals carrers de la Banyoles de l’època11 .  A partir 

d’aquest perímetre, es van construir ramals secundaris per alimentar els barris 

allunyats del centre.12 Aquets ramals ja no entraven en el circuit tancat, sinó que 

                                                           
9
 Luís Pau Gratacós, advocat, en la seva tesi doctoral “L’Aprofitament dels béns comunals a Catalunya i la 

seva evolució jurídica, a propòsit del cas de l’estany de Banyoles” analitza en detall les implicacions 
jurídiques publiques i privades d’aquesta titularitat excepcional 
10

 César Molinas era un enginyer industrial de Barcelona especialitzat en temes sanitaris molt actiu en 
aquells anys arreu de Catalunya. 
11

 Traçat principal en vermell a la figura 2 
12

 Traçat secundari en blau a la figura 2 
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acabaven en un final de canalització amb la consegüent pèrdua de cabal i pressió 

i la possible acumulació d’aigües mortes13  

 

                                                           
13

 Aigües que no es regeneren en finals de canalització sense sortida. Aquestes aigües poden deteriorar-se i 
eventualment contaminar la xarxa.  
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Figura 2: Foto google maps. Esquema de la xarxa del projecte de Cesar Molinas. Font pròpia. 
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Un cop preparat el projecte, es va presentar a l’Ajuntament i  degut a l’escassedat 

de l’aigua de la font de la Rajoleria, el va aprovar. La Junta Local de Sanitat va 

estudiar el projecte i va concloure que l’aigua de les Deus i la de Can Frigola14 

(d’on s’extreia l’aigua) era totalment potable. 

 

El 20 de gener de 1930, va tenir lloc el ple municipal que va atorgar una concessió 

per 99 anys, a partir de l’1 de gener de 1931, per tant, fins l’1 de gener de 2030. 

D’aquesta manera l’Ajuntament ja no s’encarregava de subministrar aigua a la 

població, que havia estat una preocupació constat per l’administració que no va 

poder solucionar. L’empresa de les Aigües doncs, rebia la concessió tot i que no 

era l’única companyia que es va interessar per obtenir-la. L’empresa de la Mina, 

de la que ja s’ha esmentat anteriorment, també volia adquirir la responsabilitat del 

subministrament d’aigua a la ciutat però no ho va aconseguir. Tot i això l’empresa 

de la Mina va seguir lluitant per poder aconseguir la concessió, a través dels 

mitjans de comunicació del moment, els directius de l’empresa expressaven el 

seu desacord amb l’ajuntament i asseguraven que les Aigües de Banyoles SA no 

era capaç d’abastir d’aigua a la cuitat. La veritat, però, era que la Mina seguia 

tenint una xarxa insuficient i la seva aigua no solament no era potable sinó que 

amés era molt escassa. Per això cada vegada tenia menys abonats i l’empresa va 

acabar desapareixent l’any 1984. 

 

2.3. La torre de les aigües 

Anteriorment s’ha comentat que l’ajuntament utilitzava la font de la Rajoleria per 

distribuir aigua a Banyoles i que ho feien gràcies a la gravetat ja que la font es 

troba a un nivell més elevat que la ciutat. Aquesta mateixa idea és el que va portar 

a la construcció d’una “torre de les aigües”: Com ja he dit, les Deus i la font de 

Can Frigola es trobaven al camí de Rocacorba, és a dir, lluny de la ciutat de 

Banyoles. Per poder fer arribar l’aigua a tota la ciutat, es va construir aquesta 

torre. A la part superior de la torre hi havia un dipòsit de 54.000 L per abastir la 

xarxa de la ciutat. Com que aquest dipòsit estava ciutat a la part alta de la torre, 

                                                           
14

 Les Deus i Can Frigola era d’on la companyia de Les Aigües de Banyoles extreia l’aigua en la seva primera 
xarxa d’abastament. Aquestes deus es troben al camí de Rocacorba.  
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l’aigua podia circular per gravetat. L’aigua que sortia de la torre connectava amb 

la xarxa al carrer de Guèmol. Actualment aquesta torre encara existeix, està 

situada a la carretera de Mieres en direcció Sant Miquel, davant per davant de 

l’escola Casa Nostra. 

 

 

 

  

Figura 3: Fotografia pròpia. Torre de les Aigües Banyoles S.A. 

Figura 4: Ortofotografia google maps. Visió aèria de la torre de les aigües 

Figura 5: Ortofoto google maps. Visió aèria de la torre de les aigües 
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2.4. La captació d’aigua de l’estany 

A la dècada de 1940 van començar a haver-hi problemes de nou en el 

subministrament, a causa de la manca d’aigua. Hi van contribuir diversos factors: 

un va ser la falta de pluja que va causar una època de sequera. L’any 1947 va ser 

excepcionalment sec, només es van recollir, a Banyoles, 516 l/m2 i el 1950 va ser 

encara més sec, amb 510 l/m2. A més de la sequera, hi va haver un altre factor 

que va complicar l’abastament d’aigua. En els primers anys, a les cases només hi 

havia una aixeta instal·lada per tant, el consum d’aigua era limitat. A poc a poc, 

però, la població banyolina va anar modernitzant les instal·lacions domèstiques, la 

qual cosa va suposar un augment en el consum d’aigua. Per culpa d’aquest 

augment en el consum d’aigua el cabal de les Deus ja no era suficient i al 1950 la 

companyia va haver d’obrir nous pous i aprofundir més els que ja explotava. 

Aquesta solució no va ser gens bona ja que quan es va aprofundir es va trobar 

aigua sulfurosa que es va barrejar amb l’aigua que subministraven a la ciutat. Això 

va obligar a fer restriccions en l’aigua durant algunes hores del dia. 

  

La Junta Local de Sanitat va proposar a l’ajuntament de tornar a obrir el pou de 

les Rodes ja que es va tancar perquè aleshores es va considerar que amb l’aigua 

de les Deus ja n’hi havia prou. Per intentar solucionar la situació actual, la Junta 

pretenia reobrir el pou, un cop netejat i desinfectat per la brigada. 

 

L’empresa de Les Aigües, però no estava d’acord amb la Junta Local ja que creia 

que la solució no havia de ser tornar a utilitzar la mateixa aigua que ja s’havia 

utilitzat i que havia provocat problemes sanitaris. Segons els enginyers que 

assessoraven a la companyia, la solució havia de ser una nova captació amb 

aigües de millor qualitat. Aquesta nova captació no podia ser altre que l’estany de 

Banyoles.  

 

Al 1928 s’havia descartat aquesta possibilitat per culpa de la duresa de l’aigua de 

l’estany i la dificultat per potabilitzar-la. Però més tard la gran necessitat de 

subministrament d’aigua no donava cap altra opció, a més, ara el procés de 

potabilització que s’hauria de fer en aquesta aigua estava a l’abast de l’empresa.   
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Un primer projecte, realitzat per l’arquitecte Francesc Figueres, preveia la captació 

d’un cabal de 1.000 m3 per dia. S’havia de construir una instal·lació d’elevació, 

una estació depuradora prop, un dipòsit regulador i les canonades generals. Al 

1952 l’empresa va comprar un terreny al Passeig de la Puda, per l’emplaçament 

de les noves instal·lacions. Un any més tard, al 1953, se’n van adquirir altres al 

Puig d’en Colomer per emplaçar-hi els dipòsits reguladors i el transformador 

d’energia elèctrica.  

En la memòria que acompanya el projecte, segons font del registre de 

l’ajuntament, Francesc Figueres explica clarament la situació: “Para suplir la falta 

de caudal de agua de los manantiales actuales, así como resolver las impurezas y 

mal gusto derivadas de la mezcla con agua sulfurosa, imposible de depurar, se ha 

resuelto obtener directamente el agua del Lago, y después de eliminar los 

elementos perjudiciales y desinfectarla, servirla al público, previa su elevación a 

unos depósitos de más capacidad que los actuales y situados más cerca de la 

Ciudad.” 

En la figura 6,  s’observa els nous terrenys adquirits per la companyia, més a prop 

de l’estany les instal·lacions del Passeig de la Puda. Allà es va instal·lar un 

sistema de depuració química, i també bacteriològica i a pocs metres el dipòsit de 

decantació. Un cop filtrada i desinfectada l’aigua era elevada fins als dipòsits al 

Figura 6: Font pròpia: Ortofotografia google maps de Banyoles 
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Puig d’en Colomer i des d’allà l’aigua es podia subministrar gràcies a la gravetat.  

A partir de la dècada de 1940 Banyoles va començar a experimentar un nou 

creixement urbanístic que va fer augmentar la demanda d’abastament d’aigua. 

L’empresa es va haver d’adaptar al creixement de la ciutat i per això durant 

aquest anys es van haver de fer constants remodelacions en les instal·lacions i 

noves construccions en la xarxa. L’any 1972 havia aparegut una nova 

urbanització: Can Puig, i es va construir una canonada de conducció des de la 

xarxa fins a l’entrada d’aquesta nova zona. Al 1974 la companyia va haver de 

reaccionar davant d’una nova embranzida del creixement urbanístic de Banyoles i 

el seu entorn: 400 nous habitatges entre el carrer Badalona i l’Habitatge de la 

Canaleta, i més habitatges a Porqueres i Camós. Dos anys més tard es va 

ampliar la xarxa a la zona de Mata, i es van instal·lar més de 900 metres de 

canonada per al servei de la urbanització de Corts. 

 

A la figura 7 espot observar el gràfic on s’expressa l’augment d’abonats a la xarxa, 

fet que prova el gran creixement demogràfic i urbanístic que va haver-hi a 

Banyoles en aquell moment. En només 29 anys van passar de  100 abonats a fins 

2.915. Al 1977 a Banyoles hi havia una població de 10.000 habitants, si la 

companya tenia 2.915 famílies es pot concloure que una gran part de la població 

utilitzava l’abastament de Les Aigües Banyoles.  

  

Figura 7 : Font Registre de les Aigües 
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La dècada de 1990 ve marcada a Banyoles per les grans transformacions 

realitzades amb l’impuls dels Jocs Olímpics. La ciutat va ser declarada subseu 

olímpica i es va aprofitar aquesta ocasió per desenvolupar les estructures 

necessàries pendents des de fa molt de temps. L’empresa Aigües de Banyoles va 

respondre a aquestes transformacions i va adequar les seves instal·lacions a les 

noves exigències de la ciutat. Ja al 1989 es va elaborar un projecte de millora de 

l’abastament d’aigua que volia construir una anella bàsica de distribució, i un nou 

dipòsit de regulació al puig de Sant Martirià. 

 Figura 8 Font: "Vuitanta anys d'Aigües de Banyoles" de Jordi Galofre. 
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A la figura 8 es pot observar l’esquema de l'anella de distribució bàsica d'aigua a 

Banyoles. És la xarxa de distribució funcional actualment, que abasteix tota la 

ciutat. Veiem com l’aigua, un cop potabilitzada, és transportada fins als dipòsits 

del Puig d’en Colomer o al Puig de Sant Martirià i a partir d’allà gràcies a la 

gravetat es distribueix a tota la ciutat a través de l’anella. Aquesta forma d’anella 

té grans avantatges respecta l’antiga xarxa d’abastament. Un dels problemes de 

les antigues xarxes era que quan les ciutats creixien a les noves zones 

urbanitzades l’aigua hi arribava amb molt poca pressió ja que les canonades no 

estaven preparades per subministra a més zones de les que s’havien previst en el 

moment de la seva construcció. L’anella fa que la pressió de l’aigua s’iguali en tots 

els punts de la xarxa i, si hi ha una avaria en algun punt del recorregut, les 

pressions es compensen i ningú es queda sense subministrament d’aigua. 
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3. TRACTAMENT D’AIGÜES POTABLES. 

3.1. Filtració. 

La filtració és un procediment de separació que utilitza el pas de la barreja sòlid-

líquid a través d’un mitjà porós (filtre  que reté les partícules sòlides i deixa passar 

el líquid (filtrat). 

 

La filtració com a pas d’un líquid a través d’un mitjà porós està regulat per les 

velocitat de pas aplicades pel tractament d’aigua per la llei de Darcy, (NOTA llei 

de Darcy). 

 

La regla tècnica de l’enginyer francès Henry de Darcy (1856) ha estat la base 

fonamental de càlcul pel flux a través d’un mitjà permeable. S’ha aplicat des de la 

seva formulació en tot tipus de líquids i materials filtrants. Només s’han limitat 

aplicacions per fluids amb nombre de Reynolds baixos ( nota del nombre de 

Reynolds) on el flux és laminar i dominen les forces viscoses. Però pel cas que 

ens ocupa de la filtració en el procés de tractament d’aigües potables, la llei de 

Darcy és plenament aplicable.  

 

V= 
K

ŋ

∆P

∆H
= 

1

Rŋ

∆P

∆H
 

 

A on :  

V:   velocitat de filtració 

K:   constant de permeabilitat del llit filtrant 

∆P: pèrdua de càrrega per fricció del llit filtrant 

∆H: altura de llit filtrant considerat. 

ŋ:    Viscositat dinàmica de l’aigua. 

R:    resistència de la filtració del llit filtrant. 
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D’aquest fórmula es pot deduir que la pèrdua de càrrega15 ∆P és proporcional a la 

velocitat de filtració V, a la viscositat dinàmica de l’aigua i inversament 

proporcional a la permeabilitat del mitjà filtrant.  

 

Es distingeixen 3 grans categories de processos de filtració segons el mètode de 

treball:  

 

1. filtració sobre suport filtrant o membrana (micro-filtració, ultra-filtració, 

nano-filtració, osmosi inversa) 

2.  filtració sobre llit granular (és el cas de la majoria d’ETAP16) 

3. filtració per capes de concentració de fangs (per depuració d’aigües 

residuals urbanes i industrials). 

La filtració sobre llit granular es basa en el pas de l’aigua a tractar a traves llit 

filtrant constituït per sorra de diferents granulometries. En funció del tipus de filtre, 

és definitori l’amplada del llit de sorra. Les matèries en suspensió són retingudes 

en els espais intragranulars al llarg de tota la capa de sorra. Si la filtració es 

produeix a una velocitat massa elevada (això vol dir, fer passar més cabal de 

l’òptim a través del filtre) l’aigua arrossegarà a través de la sorra les partícules en 

suspensió i el rendiment de la filtració serà molt baix.   

En general, s’utilitza com a mitjà filtrant una capes de sorra de diferent 

granulometria suportades per capes de pedres per sota de les quals hi ha un 

sistema de drenatge. La naturalesa dels materials granulars utilitzats en el 

tractament d’aigua es molt divers: sorra, antracita, argila expandida, carbó actiu, 

resines, terres diatomees17... cadascun d’aquest materials té propietats diferents 

que els fan ser adequats per a cada tipus d’aigua a tractar. 

 

Els principals resultats d’aquesta filtració són: 

                                                           
15

 Durant el procés de filtració la capa de llots i partícules retingudes augmenta i això fa que en conjunt la 
resistència al pas de l’aigua augmenti i el filtre perd cabal. S’estableix que quan la pèrdua de càrrega supera 
el 30%  cal procedir a la neteja del filtre. 
16

 ETAP: Estació de Tractament d’Aigües Potables. 
17

 També anomenades diatomites o terres diatomees. Molt emprades per a la filtració de l’aigua gràcies a la 
seva granulometria molt fina. També s’utilitzen par a filtració en química. 
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 La retenció de materials en suspensió i substancies col·loïdals 

 Reducció de la concentració bacteriana 

 Alteració de les característiques de l’aigua, fins i tot les característiques 

químiques. 

 

Els fenòmens que es produeixen durant la filtració són els següents: 

 L’acció mecànica de filtrar 

 La sedimentació de partícules sobre els grans de sorra 

 La floculació de les partícules que estaven en formació degut a l’augment 

de contacte entre elles. 

 La formació de pel·lícula gelatinosa en la sorra, produïda per 

microorganismes que es reprodueixen en el filtre. 

 

Classificació dels filtres. 

1. Segons la velocitat de filtració: 

1.1. Filtres lents: funcionen a una velocitat mitjana de 4m3/m2/dia. Són els 

més utilitzats per al tractament d’aigües amb concentracions de sòlids i 

terbolesa poc elevats (50 ppm). En tractament d’aigües amb filtres lents 

tampoc s’utilitzen sistemes de coagulació de partícules per adició d’agents 

químics (coagulant i floculant). 

1.2. Filtres ràpids: una velocitat mitjana de 120 m3/m2/dia. 

 

2. Segons la pressió els filtres ràpids poden ser de 2 tipus: 

2.1. a pressió: tancats, metàl·lics, en els que l’aigua és sotmesa a pressió 

2.2. a gravetat: són els més habituals. 
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Figura 9: corbes de filtració sobre llit granular. 
Font: Memeto Technique de l'Eau Degrement 

Funcionament del Filtre 

El funcionament del filtre es pot monitoritzar utilitzant diferents mesures: 

1. La mesura i control de l’evolució de la qualitat de l’aigua filtrada. 

En la figura 6 es veu l’evolució de la terbolesa de l’aigua filtrada (filtrat) en 

funció del període de funcionament del filtre: 

 c: període de maduració18.  

b: període de funcionament normal 

d: principi de colmatació del filtre 

e: límit de terbolesa acceptable 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
18 Al principi del funcionament del filtre de sorra, la qualitat de l’aigua filtrada no és la desitjada. A mesura 

que el filtre funciona, la sorra reté més partícules (algues, protozous, etc.) que formen sobre el llit filtrant 

una capa biològica. Fins que el mitja filtrant es va compactant amb el pas de l’aigua no s’arriba a la seva 

maduració i s’aconsegueix el punt de millor eficiència i una qualitat del filtrat òptima. El període de 

maduració pot durar de 2 a 3 setmanes.   
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2. Mesura i evolució de la pèrdua de càrrega que provoca el filtre. 

Es va dibuixant la gràfica de la pèrdua de càrrega P en funció del temps. 

Aquesta gràfica es diferent per a cada filtre. Es mesuren les pressions a 

l’entrada i a la sortida del filtre per establir l’evolució de la pèrdua de càrrega. A 

mesura que el filtre es va colmatant amb el temps (o per un excés de matèria 

en suspensió en l’aigua) la pressió a l’entrada del filtre augmenta i disminueix 

la de sortida. 

No es pot establir un valor de pressió predeterminat. Dependrà de les 

característiques de l’aigua i de la dimensió i qualitat del llit filtrant. El que sí és 

pertinent és l’evolució de la P.  

 

2.1. Optimització del funcionament. 

Un cop establertes les pressions de colmatació i de maduració del filtre 

caldrà que en funcionament norma, la velocitat de circulació sigui 

constant i que obtingui de forma regula la qualitat de filtrat desitjada. 

 

2.3. Corbes de pressió 

Es imprescindible d’establir les corbes de pressió del filtre amb el mitjà 

filtrant nou i en el seu punt de maduració i compactació que és quan 

dona el seu millor rendiment. Aquestes corbes estableixen un valor 

constant entre el cabal i l’altura de les capes de sorra o mitjà filtrant.  

 

En el moment que aquestes corbes de pressió es desplaci i la 

contrapressió del filtre sigui superior, voldrà dir que el mitja filtrant està 

colmatat i que convindrà fer un contra-rentat o la substitució de la sorra. 
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4. aETAP Banyoles. 

Figura 10: Font ABSA. Esquema de captació, tractament i distribució de l'aigua a Banyoles  
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A la figura 10 s’observa de manera esquemàtica el procés que realitza la 

companyia de Les Aigües Banyoles SA des del moment en que es capta l’aigua 

de l’estany fins a la distribució a cada casa de l’aigua ja potable. Els passos que 

segueixen són els següents: 

4.1. CAPTACIÓ SUBAQUÀTICA A L’ESTANY 

La captació es fa mitjançant canalització de polièster Ø500mm protegit per un tub 

de formigó19 de Ø1000mm a un profunditat de 4m. i a una distancia de 30 m de la 

mota20. 

 

La captació mitjana diària es de 6000 m3/dia i distribueix la impulsió de l’aigua 

entre la estació del Passeig de la Puda i la del Puig de Sant Martirià. 

Figura 11: Ortofotografia google maps, elevoració propia. Instal·lacions d'ABSA. 

                                                           
19

 Les canalitzacions més antigues eren de tubs de materials derivats del ciment, fibro-ciment, “uralita”, 
formigó. La pèrdua de càrrega que provoquen aquest materials és molt important. A més la majoria 
provocaven una alta adhesió del carbonat càlcic, o carbonat de manganès arribant a obstruir completament 
el pas de  l’aigua.  
Les canalització més modernes es fan amb PVC ( Polivinil carbonat) i recentment de PE ( Polietilè). Aquest 
materials no contaminen l’aigua, no permeten tan fàcilment la incrustació de cals i ofereixen un mínima 
resistència produint una escassa pèrdua de càrrega. 
 
20

 Mota: mur de pedra de travertí construït pels monjos del monestir de Sant Esteve per delimitar les aigües 
de l’estany a la seva vora amb la ciutat. 
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La profunditat de la captació és un punt 

intermedi entre la superfície i el fons de 

l’estany. D’aquesta manera la captació es 

produeix on l’aigua és més clara, ja que no 

té els fangs del fons ni els flotants de 

superfície.  

 

4.2. ETAP BANYOLES 

Filtració amb sílex i cloració en continu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12: Fotografia de l'estany de Banyoles. Font 
pròpia. 

Figura 14. Filtració 
.Font ABSA 

Figura 13 ETAP ABSA Passeig Puda 
.Font Google maps 

Figura 15. Cloració per dosificació en 
continu de hipoclorit sòdic 
.Font ABSA 
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4.3. BOMBEIG A PUIG DE SANT MARTIRIA 

 

 

 

Des de la seva captació una part de l’aigua es bombejada a la estació del Puig 

de Sant Martirià i una altra a la ETAP Banyoles al Passeig de la puda-Carrer 

Sardana. 

PUIG SANT MARTIRIA :  

Figura 16. Distància del bombeig fins al puig de Sant Martirià. 
 Font pròpia. 

 

 

 

.Font ABSA 

Figura 17. Ubicació dipòsit Puig Sant Martirià.  
Fon: Google maps 

 

 

.Font ABSA 
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L’aigua que arriba al dipòsit del Puig de Sant Martirià des del bombeig de 

captació es tractada amb una filtració amb sílex amb rentat en continu. 

També es fa la cloració en el dipòsit de Sant Martirià. La dosificació 

d’hipoclorit sòdic es fa automàticament en funció de la demanda de cabal. 

Des d’aquesta posició alçada s’alimenta l’anella bàsica de Banyoles per 

gravetat amb l’ajuda d’un sistema de bombeig21: 

 Barri de Mas Palau: anella bàsica Ø350mm. 

 Barri de Canaleta: anella bàsica Ø350mm. 

 Barri de Can Puig: anella bàsica Ø350mm. 

 Banyoles nord : zona Vila Olímpica, Carrer Figueres, nord 

Carrer Sant Martirià 

 Zona Fontpudosa tub de fibrociment Ø100mm. 

 Zona de Pulals : tub PCV  Ø160mm. 

 Zona Puigpalter: tub PVC Ø110mm / PVC Ø125mm 

 Porqueres : Des de la carretera de Mieres fins a la carretera de 

Camós:  tub de PE Ø160mm / tub de Ø140mm 

 Camós: tub de PVC Ø110mm 

 

  

                                                           
21

 Sistema de bombeig: sistema format per 4 bombes en paral·lel que funciones en funció de la demanda de 
cabal. 
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Sub-estació Els Pins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipòsit de Els Pins : 30m3 , abastit per un tub de PCV Ø110mm 

 Sub-estació de caselles de vall.  

Aquesta subestació té la captació d’aigua addicional des de un 

pou. La capacitat del dipòsit és de 20m3. La canalització del 

subministrament és de PVC Ø140mm. 

Té dues línies de subministrament : Caselles de Dalt / Caselles 

de Baix. 

 Zona de Lió: 

Tub de PCV  Ø160mm. 

 Sub-estació de Mas Usall: 

Tub de PVC Ø140mm. 

Dipòsit de 10 m3 

 

 

  

Figura 18. Ubicació subestació Els Pins 
Font Google maps 
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5. LEGISLACIÓ AIGUA POTABLE. 

La legislació actual sobre la qualitat de les aigües d’abastament per a consum 

humà és la que s’estableix en el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer pel que 

s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per al consum humà.  

 

Juntament amb aquest RD hi ha  un seguit de normes, decrets i ordenances que 

regulen les obligacions de les empreses subministradores, els sistemes de 

canalització, potabilització i subministrament de les aigües. Com ja s’ha dit 

anteriorment, per delegació la competència i responsabilitat de l’abastament de 

les aigües és de les CCAA (Comunitat Autònomes) i aquestes per delegació als 

municipis. 

 

La majoria d’ajuntaments a Catalunya han contractat una empresa de serveis a la 

que cedeixen, per concessió administrativa, l’explotació de les deus, pous o fonts 

d’abastament d’aigua per la seva potabilització i posterior abastament als 

domicilis, empreses i serveis. El cànon que han de cobrar aquestes empreses ve 

establert per la generalitat i també s’hi carreguen els cànons de sanejament per la 

depuració de les aigües residuals. 

 

Juntament amb  el decret RD 140/2003 la norma que té molta rellevància per al 

subministrament d’aigua potable és el CTE ( Codi Tècnic d’Edificació) aprovat per 

RD el març de 2006 que estableix una normativa i uns criteris de bones pràctiques 

per a la construcció d’habitants i edificis de serveis. En els apartats 2 i 4 d’aquest 

CTE també es marquen normes per assegurar la salubritat de l’aigua potable en 

els domicilis. 

 

Els paràmetres de qualitat d’aigua establerts en el RD 140/2003 regulen la 

concentració de paràmetres microbiològics i de paràmetres químics. La taula 

reproduïda en les figures 18 i 19 estableix els valors màxims de concentració que 

les aigües potables poden tenir. Per sobre de qualsevol d’aquest valors, l0’aigua 

ja no és potable  ni apta per al consum humà.  
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Un dels paràmetres més rellevants per aquest estudi és la concentració de nitrats.  

Estableix en concret una concentració màxima de 50 mg/l en conjunt entre NO  i 3

NO2.  Pel que fa als nitrits estableix valors màxims a la sortida de la ETAP (estació 

de tractament d’aigües potables) 0.1 mg/l i de 0,5 mg/l en la xarxa de distribució. 

 

 

 

 Figura 19 . Taula de valors d'aigua potable. 
Font Guía de Empresas Asociadas de Aqua España 2015. 
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 Figura 20 . Taula de valors d'aigua potable 
Font : Guía de Empresas asociadas de Aqua España 2015.. 
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6. EFECTES DE L’AGUA NO POTABLE SOBRE LA SALUT. 

L’aigua, millor dit, la mala qualitat de l’aigua o la seva escassetat està relacionada 

amb una gran quantitat de malalties. Segons la OMS, les 1,8 milions de 

defuncions anual per crisis diarreiques tenen el seu origen en la ingesta d’aigua 

en mala qualitat. El 80% de les malalties infecciones s’originen o propaguen a 

traves d’aigües no potables.  

 

L’OMS estableix quatre diferents tipus de malalties que tenen l’origen en l’aigua:  

1. Malalties “Waterborne” originades en l’aigua. La ingestió d’aigua 

contaminada que és la font d’entrada al cos de l’agent infecció: virus, 

bactèria.22 

2. Malalties “water-scare” originades per la manca d’aigua, transmeses 

persona a persona per manca d’higiene.23 

3. Malalties “water-based”  transmesa a través d’organismes que viuen en 

l’aigua.24 

4. Malalties “wàter related insect vector”  insectes 

que viuen en aigües embassades contaminades i 

que transmeten la malaltia per picades25 

Històricament, s’ha de considerar que les malalties que 

han afectat Banyoles i el Pla de l’Estany relacionades 

amb la mala qualitat de l’aigua són que les que la OMS 

agrupa en el grup 1 waterborne. És molt probable que 

també hi hagués incidència dels altres grups però no en 

episodis epidèmics com les del grup 1 i que el doctor 

Mascaró va recollir en la seva Topografía Médica de 

Bañolas.26  

 

                                                           
22

 Com el tifus, còlera 
23

 Per exemple el tracoma, que és un malaltia que afecta els ulls i és la principal causa de ceguera evitable. 
24

 Com per exemple, la esquistosomiasis  és una malaltia crònica i aguda provocada per cucs paràsits. 
25

 Virus del zica, trypanosomiasis, dengue. 
26

 Dr. Mascaró y Castañer, José Mª .(1914) Topografía Médica de Bañolas   
Aquesta obra ve ser premiada per la Real Academia de la Medicina y Cirugía de Barcelona l’any 1912. 
 

Figura 21: Portada del llibre 
Topografía Médica de Banyoles. 
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A més, la prova evident d’aquesta explicació és que les decisions preses per les 

juntes Locals de Salut del segle XIX i sobretot les del segle XX per potabilitzar les 

aigües amb hipoclorit sòdic van permetre d’eradicar les epidèmies declarades a 

Banyoles i al Pla de l’Estany. 

 

De l’estudi del Doctor Josep M. Mascaró se’n pot extreure conclusions sobre 

l’impacte de la qualitat de l’aigua i les condicions higièniques en la salut de la 

població a finals del segle XIX i principis del segle XX: 

 

En una població de 8000 habitants es produïen una mitjana de 50 defuncions 

anuals, un índex del 0,54%. Les principals causa de la mort en la població com es 

pot veure en la figura 11, eren : Enteritis dels nens 49%, i les febres tifoides 14%. 

Entre les dues signifiquen el 63% de les causes de defunció. Ambdues malalties 

originades o afavorides per la ingestió de agua en males condicions.  

 

 

Figura 22: Dades de Topografía Medica de Bañolas (1916)  

Font del gràfic: elaboració pròpia. 

 

La enteritis dels nens eren episodis de diarrea aguda o greu, vòmits que 

acabaven amb la mort per desnutrició i deshidratació. El seu origen és sempre per 

49% 

14% 

10% 

6% 
5% 

4% 
3% 

3% 

3% 
3% 

Figura 11 

Causes de mortaldat 1878-1911 

Eneritis de los niños

Fiebres tifoideas

Sarampión

Viruela

Difteria y crup

Gripe

Coqueluche

Cólera asiàtico

Escarlatina
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Figura 23. Font dades Topofrafía Médica de Bañolas. 
Gràfic :elaboració pròpia. 

la ingestió d’aigua contaminada amb bacteris o virus. Els microorganismes 

patògens s’instal·len en l’intestí prim i causen la seva inflamació. Si la població 

hagués tingut a l’abast aigua potable no contaminada, aquestes malalties no 

haguessin existit com epidèmia. 

 

Les febres tifoide (o febre entèrica) és una malaltia infecciosa provocada pels 

anomenats Salmonela tiphy. El mecanisme de contagi és fecal oral. A través de 

l’aigua o els aliments. Una vegada més, la ingesta d’aigua contaminada és una de 

les causes principals en els brot epidèmics d’aquesta malaltia. 

  

No es té informació sobre les malalties que afectaven a al població si aquestes no 

els provocaven la mort. Però es pot  suposar que si aquestes dues malalties eren 

el 63% de les causes de mortalitat, devien afectar a una gran part de la població 

tot i que en un cert percentatge es superés d’alguna manera la malaltia. Es tracte 

doncs, de vertaders brots epidèmics vinculats a la mala qualitat de l’aigua. 

 

L’afectació d’aquestes malalties originades en la mala qualitat de l’aigua influïen 

de manera molt significativa en l’elevat gra de mortaldat infantil. En la figura 12 el 

gràfic explicita l’elevat índex de mortaldat infantil, produïda en un 32% per  

malalties com la enteritis dels nens o les febres tifoides vinculades directament a 

la mala qualitat de l’agua ingerida.  
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Altres malalties descrites en la Topografía Médica del Dr. Mascaró, estan 

vinculades d’alguna manera a la falta de higiene o l’escassetat d’aigua potable.  

 

Segons el Dr. Dalmau27 part de les malalties víriques i bacterianes al segle XIX i 

principis del segle XX també es transmetia l’hepatitis a través de l’aigua. El 

problema és que aquest fet es desconeixia i les lluites contra l’epidèmia d’aquesta 

malaltia eren infructuoses per això. Fins que no es va generalitzar l’abastament 

d’aigua potable, tractada, desinfectada i no es van estendre els hàbits en la 

higiene personal i alimentària, les lluites conte diverses epidèmies no van ser 

efectives. 

 

En l’Annex III es transcriu l’entrevista amb el Dr. Dalmau, que clarifica els efectes 

de l’aigua potable sobre al salut col·lectiva. 

 

 

 

  

                                                           
27

 Dr. Ramon Dalmau, Metge Internista i especialista en malalties infeccioses. Cap de la Unitat de Salut 
Internacional de l’Hospital de Santa Caterina 
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Figura 24. Taula epidemiològica publicada al llibre Topografía Médica de Bañolas. 
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Figura 25. Taula epidemiològica publicada al llibre Topografía Médica de Bañolas. 
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6.1. Contaminació d’aigües per nitrats 

A la comarca del Pla de l’Estany, la ramaderia intensiva de porcs, vedells i aviram 

s’ha desenvolupat de manera important en els darrers anys. Això ha originat un 

dany important al medi, ja que la gestió dels seus residus no és l’adequada. 

L’abocament incontrolat de purins i la gestió inadequada de residus ramaders 

afecten als cursos d’aigües superficials i subterrànies, als terrenys agrícoles, als 

boscos i a l’atmosfera.  

Els residus ramaders que provoquen aquets danys són principalment els purins28. 

Quan aquest purins s’infiltren en la terra poden contaminar les aigües ja que tenen 

un alt contingut en nitrats29.  

El tractament per la depuració i regeneració dels purins és molt costós. Es tracte, 

com en les aigües residuals urbanes, de tractament biològic amb bacteris 

específiques. Però en el cas dels purins, la fase de desnitrificació s’ha de provocar 

en fases anaeròbiques, on les bactèries no troben oxigen i digereixen el nitrogen 

per alimentar-se. Els reactors biològics de les plantes de purins han de passar per 

fases d’aireació i fases anaeròbiques per provocar la desnitrificació dels purins. La 

complexitat d’aquest tractament fa que la construcció de les plantes de tractament 

de purins sigui molt costosa. A més el tractament dels fangs que generen 

aquestes plantes és molt complexa. El cost d’explotació de la planta de purins, és 

molt elevat. Aquest cost ha de ser suportat pels propietaris de les explotacions 

ramaderes. 

El responsable de laboratori i analítiques de l’empresa de Les Aigües S.A.30 va 

assegurar que el principal problema en les aigües de les fonts de la comarca és la 

contaminació per nitrats. L’excés d’aquest compost en les aigües fa que no siguin 

aptes pel consum humà. A més, la dificultat i el cost per eliminar els nitrats de 

l’aigua, com s’ha argumentat abans, és molt elevat.   

                                                           
28

 Purins: Líquid format per excrements, orina i aigua de neteja de les corts dels porcs, generalment amb un 
contingut d’aigua superior al 80 %, que, emprat com a adob, es comporta més com un fertilitzant mineral 
que orgànic. 
29

 Nitrats: És una sal química derivada del nitrogen que, a concentracions baixes, es troba de forma natural 
en l'aigua i el sòl. (NO3

-
) 

30
 Ramon  Brunet,  Cap de Laboratori i analítiques  de  Aigües de Banyoles, S.A. En l’annex II es transcriu 

l’entrevista mantinguda amb ell a les instal·lacions d’ABSA. 
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En la figura 26 s’observa la relació entre la producció total de nitrats i les 

hectàrees de superfície agrària útil. Com es pot veure, la comarca del Pla de 

l’Estany és una de les 

més afectades per 

aquest fenomen.  

 

 

 

A la figura anterior es pot observar com la producció de nitrats és molt alta a la 

nostre comarca en relació amb la superfície. Si es produeix tan de nitrat en un 

territori petit, l’excedent d’aquesta substància serà elevat, per això gran part dels 

nitrats s’infiltren i contaminen les aigües subterrànies. Al gràfic de la figura 27 

s’expressa l’excedent de nitrats a cada municipi del Pla de l’Estany. 

Figura 26: Relació entra la producció total de nitrats de cada comarca i la 

superfície agrícola útil.  

Font: Blog Greenhub 
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La contaminació per nitrats, però, no només és un problema al nostre territori sinó 

que la mateixa situació es troba a tot el món. Al gràfic de la figura 28 s’observa el 

percentatge de l’aigua d’alguns dels principals països europeus que supera els 

25mg/L de nitrats. Tot i que el límit permès per les autoritats és de 50mg/L, a 

partir dels 25mg/L es considera que l’aigua té un gran risc d’estar contaminada.  

Figura 27. Producció de fems al Pla de l’Estany amb indicació d’excedents.  
Elaboració pròpia. 
Font: Jornades de la Cooperativa Agrícola de Banyoles. 2014 
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Si els nitrats són un problema per les aigües subterrànies de la comarca, es 

podria deduir que també ho són per l’aigua de l’estany, que com s’ha explicat 

anteriorment, s’utilitza pel consum humà. Però la realitat és que l’aigua de l’estany 

té un contingut molt baix en nitrats. És cert que molts d’aquests purins poden 

acabar arribant a l’estany però aquest conté tanta aigua que la concentració és 

molt baixa.  

Es distingeixen tres processos diferents de contaminació d’aqüífers31: 

 Contaminacions disperses. Es produeixen en aqüífers lliures quan la zona 

de recàrrega rep un excés de fertilitzants, herbicides, plaguicides o purins. 

Aquestes substàncies tenen alts continguts en nitrats. 

 Contaminacions puntuals. Solen ser conseqüència de l’eliminació d’aigües 

residuals, d’escombraries urbanes i de residus industrials i miners. 

Contaminació lineal. Són els casos dels aqüífers connectats a rius amb 

aigües contaminades.  

 

  

                                                           
31

 Aqüífer: Formació geològica en què s’emmagatzema i circula aigua tot aprofitant la permeabilitat, la 
porositat i la fissuració de la roca que l’acull. Els aqüífers poden ser captius si l’aigua té una capa de material 
impermeable al damunt i no arriba a la superfície, o lliures si només tenen materials impermeables a sota i 
l’aigua arriba al a superfície.  
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Figura 29.Processos de contaminació d’aqüífers. 
Font: Llibre CTMA 2-Ozò. 

Figura 28. Contaminació d’aigües per nitrats als principals països. 
Font: Blog:. Greenhub creat per ambientòlegs professionals. http://www.greenhub.cat/ca/ 
.Font  
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6.2. Efectes del consum d’aigua amb alt contingut en nitrats  

Els nitrats són sals químiques que formen part del cicle del nitrogen. Es troba en 

concentracions baixes de forma natural en l’aigua i el sòl. 

  

Figura 30 : Esquema del cicle del nitrogen. 
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cicle_del_nitrogen_ca.svg 
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En la figura 30 s’observa el cicle del nitrogen: durant la fotosíntesi, els àtoms de 

nitrogen que componen els ions de nitrat dissolts en aigua passen a constituir 

proteïnes de plantes o algues. Després, quan són digerides pels animals, passen 

a formar part de les seves proteïnes. Quan les cèl·lules utilitzen aquestes 

proteïnes per obtenir-ne energia, amb els àtoms de nitrogen formen amoníac i 

urea, que són excretats a l’aigua i al sòl. A partir dels excrements i els cadàvers, 

els bacteris transformadors produeixen nitrats que poden absorbir les plantes.  

Estudiant el cicle del nitrogen, s’entén que els nitrats procedeixen de la 

degradació de la matèria orgànica. Si els infants i particularment els nadons  

ingereixen aigua amb nitrats (NO3
-), els bacteris que viuen al seu l’aparell digestiu 

converteixen els nitrats en nitrits (NO2
-), que poden reaccionar amb 

l’hemoglobina32 i convertir-la en metahemoglobina. La metahemoglobina no té 

tanta afinitat amb l’oxigen com l’hemoglobina, d’aquesta manera els infants tenen 

dèficit d’oxigen a la sang, que pot provocar una malaltia: la metahemoglobinèmia, 

comunament anomenat el síndrome del nen blau. Els símptomes són la coloració 

blavosa de la pell al voltant de la boca i del nas i la sang adopta un color fosc, 

provocat per la manca d’hemoglobina oxidada. Amb el tractament mèdic adequat 

la majoria dels afectats s’acaben recuperant ràpidament. 

   

                                                           
32

 Hemoglobina: Proteïna que es troba als glòbuls vermells de la sang. La seva funció és captar les molècules 
d’O2 dels pulmons i distribuir-lo a totes les cèl·lules. Conté un pigment vermell que dóna color a la sang.  
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7. L’ORIGEN GEOLÒGIC DE LA CONCA HIDROGRÀFICA DE BANYOLES.  

En estudiar el mapa geològic de les fonts analitzades, s’observa que hi pot haver 

una relació entre la zona on l’aigua brolla i els materials que hi té al voltant. És 

molt interessant observar un mapa geològic de la comarca del Pla de l’Estany ja 

que d’aquí és d’on s’extreu l’explicació de com es va formar l’estany. La 

configuració geològica de la conca lacustre, no només és la causa de formació de 

l’estany sinó que també ho és de la composició de la seva aigua.  

 

L’aigua de l’estany arriba de diferents maneres fins a Banyoles: Una petita part 

per les diferents rieres que recullen les escorrenties de les aigües superficials de 

la zona;  l’aigua de les precipitacions que cau sobre la conca. Però la  major part 

de l’aigua que alimenta l’estany és subterrània.  

 

L’aigua subterrània ve des de l’alta garrotxa fins a l’estany. Com s’observa en la 

imatge, l’aigua de les precipitacions de l’alta garrotxa s’infiltra ja que els materials 

que hi ha són permeables i per tant, permeten el pas de l’aigua. 

 
Figura 31 : Esquema de la conca hidrogràfica de l’estany de Banyoles.. 
Font: https://www.geocaching.com/ 
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Aquesta aigua que s’infiltra va carstificant i dissolent els materials permeables de 

manera que es van formar cavitats subterrànies. L’aigua pot circular per el subsòl 

fins que es topa amb els materials impermeables de la falla de Banyoles, que no 

permeten el pas a l’aigua, per això l’estany es troba en el lloc on és.  

    

Les cavitats que es van formar per culpa de la carstificació van fer que el terreny 

s’enfonsés i així es forma l’estany i els estanyols que l’envolten. Alguns d’aquests 

estanyols són intermitents, és a dir, que no sempre estan plens. Aquest seria el 

cas de l’estanyol de St. Miquel de Campmajor o el de la Platja d’Espolla. Això 

passa perquè, tal i com s’observa en el tall geològic, aquests estanyols estan a un 

nivell freàtic més elevat que l’estany de Banyoles, per tant, només s’omplen quan 

la conca arriba al seu nivell freàtic. Per això, podem dir que quan plou molt a l’alta 

Garrotxa, l’estany rep més aigua i els estanyols s’omplen.  

 

Com ja s’ha descrit anteriorment, aquesta aigua que prové de la l’alta Garrotxa 

per aquestes cavitats subterrànies, és un percentatge molt elevat de l’aigua de 

l’estany. Al llarg del trajecte que fa aquesta aigua fins a arribar a l’estany, està 

envoltada per guixos i calcàries que va dissolent, per això l’aigua de l’estany és 

tan dura, perquè ja en arribar a l’estany té un gran contingut en sulfats (SO4
-) i en 

carbonats (CO3
-) dels guixos i calcàries que ha anat dissolent.  

 

L’aigua de l’estany es renova constantment, ja s’ha explicat com entra a l’estany: 

per les rieres i per rius subterranis. Part d’aquesta aigua subterrània prové de la 

infiltració del riu Fluvià. L’aigua es renova perquè també n’hi ha una part que en 

surt a través dels cinc recs . A més de l’aigua que extreu l’empresa de Les Aigües 

de Banyoles S.A. per abastament d’aigua potable a la població. Diàriament 

extreuen uns 6.000 m3 d’aigua per potabilitzar. Com s’observa en la figura 32 els 

recs que surten de l’estany van a parar a la riera Canaleta i aquesta porta el seu 

cabal fins al riu Terri, que desemboca  al riu Ter. Hi ha dos col·lectors d’un metre 

de diàmetre que s’utilitzen per regular el nivell de l’aigua de l’estany. Ja que el 

desenvolupament de la ciutat ha ocupat la zona d’inundació natural de l’estany i 

d’aquesta manera es pot evitar que s’inundin espais urbans. L’aigua que s’extreu 

per aquestes dos canonades va a parar per conducció subterrània a través de la 
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ciutat a la riera Canaleta o bé directament al riu Terri. Com s’ha dit abans, hi ha 

una part de l’aigua de l’estany que prové de la conca del Fluvià, per tant, l’aigua 

del Fluvià arriba al Ter passant per l’estany, els recs i el Terri. 

 Figura 32 : Els recs de Banyoles. 
Font: L’aprofitament de l’aigua de l’estany de Banyoles:  els i recs en la formació de la ciutat. Moner, Jeroni. 
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Sabent doncs, que aquest és el procés de formació de l’estany de Banyoles. 

Estudiant els mapes geològics de les fonts, es pot observar una coincidència 

entre les característiques dels materials que les envolten. Això podria explicar el 

perquè de la situació geogràfica de cada font de la mateixa manera que s’explica 

la situació de l’estany de Banyoles:  

 

Com ja s’ha dit abans, l’estany està situat entre una zona de roques permeables 

carstificades i una falla de materials impermeables que fa que l’aigua no pugui 

seguir avançant. S’observa una situació similar en les fonts; ja que 9 de les 10 

fonts estudiades es troben entre materials impermeables i materials permeables i 

per això, igual que amb l’estany, es pot concloure que l’aigua d’aquestes fonts 

brolla en aquests punts.  
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8. LA BASE GEOLÒGICA DE LES FONTS.  

 

Una font és, des del punt de vista geològic, un flux d’aigua a la superfície 

provinent de aigües subterrànies o d’entre cavitats rocoses. La font representa 

una sortida per l’aigua que ha estat acumulada en roques permeables d’estrats 

subterranis. L’aigua que cau de la pluja penetra en el sòl i s’escola en el subsòl 

per gravetat fins a una profunditat on troba estrats de roques impermeables. En 

aquest punt es formen corrents d’aigües subterrànies si troben cavitats en el 

subsòl o el mateix flux d’aigua pot crear-los en el temps per contacte amb roques 

que es dissolen fàcilment amb l’aigua. També pot ser que l’aigua no creï cap 

corrent però torbi un entorn de roques poroses, les amari i les saturi 

completament. Aquest zona és anomenada zona de saturació. En la zona de 

saturació l’aigua és retinguda. És l’aigua freàtica. Quan la capa superior a les 

aigües subterrànies es creua amb una superfície en pendent, amb un clot, apareix 

una font. També pot ser que la zona de saturació topi amb una capa de roques 

impermeables, com per exemple argiles. Llavors una línia de fonts apareixen all 

llarg de la frontissa de la capa impermeable. Les roques ígnies són també 

impermeables, però sovint es fracturen i l’agua s’escola entre les escletxes 

generant fonts superficials. També es produeixen fractures en roca calcària 

normalment amplificades per l’acció carstificant de l’aigua sobre aquestes roques 

formant petits canals i coves subterrànies. L’aparició de les fonts està directament 

relacionat amb la configuració i estructura geològica de la zona.  

 

En la zona de la conca lacustre de Banyoles, la configuració geològica és 

complexa. Trobem una quantitat important de fonts, moltes però amb greus 

problemes de cabal. Això em fa pensar que el flux principal d’alimentació d’aigua 

de l’estany no alimenta les deus de les fonts de la comarca. A més, la zona 

d’inundació natural de l’estany ha estat ocupada pel desenvolupament urbanístic 

de la ciutat impedint així l’alimentació directa de la zona freàtica d’aquestes fonts. 

El canvi de cabal de les fonts està molt lligat a la pluviometria i reacciona en pocs 

dies a les pluges de la zona pròxima a Banyoles. Ens trobem doncs en un sistema 

de fonts que tenen un origen amb les precipitacions de la zona i el seu origen a la 

configuració geològica del territori immediat.  Les fonts de Vilert i Esponella tenen 
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un cabal més regular. Segurament el seu origen prové de la capa freàtica del 

Fluvià. La font del Rector i la del Ferro, es troben sobre dipòsits lacustres coetanis 

amb les terrasses fluvials Qt133 per la seva proximitat en l’estany poden tenir 

afluència de l’aigua de l’estany. En canvi, la resta de fonts de Banyoles i Camós 

que he analitzat tenen el seu origen en les aigües de pluja al marge de les aigües 

de l’estany. No és fàcil identificar el seu origen, però en la ubicació de les fons 

sobre el mapa geològic de Catalunya que incorporo en la fitxa de cada font es veu 

com la seva ubicació es troba en la frontissa de capes de materials diferents. 

Analitzo els seu possible origen en cada font. Pel que fa a la qualitat de l’aigua, 

l’element definitori per a la determinació de si és apta per al consum humà 

actualment és el nivell de nitrats. En moltes de les fonts, el nivell de nitrats les 

converteix en no aptes. Els nitrats apareixen en les aigües per filtració de l’aigua 

de pluja en els conreus, o per indeguts de purins i aigües residuals de granges. La 

resta de components provenen de la configuració geològica del territori. 

 

Figura 33 : Emplaçament de les fonts objecte d’estudi i el seu entorn geològic.. 
Font: Elaboració pròpia  a partir de base mapa geològic de l’Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

                                                           
33

 Font: ICGC institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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9. PARÀMETRES A ANALITZAR 

En la part pràctica del treball, hi ha un fitxa d’anàlisi de cada una de les fonts 

analitzades. En la primera part, hi ha una descripció de la font: el nom, el municipi, 

la ubicació i l’entorn en el que es troba. Per descriure l’entorn s’ha utilitzat un 

mapa geològic, un mapa topogràfic i una ortofotografia.  

En la segona part de la fitxa, hi ha la descripció física-química dels paràmetres 

analitzats. Aquests paràmetres són els següents: cabal, pH, temperatura i nitrats. 

Inicialment també es pretenia analitzar la conductivitat de l’aigua de les fonts 

escollides, però no s’ha pogut incloure aquest paràmetre al treball ja que els 

resultats obtinguts amb el conductímetre que es va utilitzar per mesurar-ho, no 

són correctes. Segurament l’aparell de mesura no estava ben calibrat i al no poder 

aconseguir un altre mètode per analitzar la conductivitat es va decidir excloure 

aquest paràmetre de l’estudi per tal de no distorsionar els resultats i portar a 

conclusions equivocades.  

Figura33 : Esquerra: tires de pH. Dreta: Tires de nitrats. 
Font: font pròpia.. 

Es van escollir aquests paràmetres a analitzar després de parlar amb el cap de 

laboratori de l’ABSA. Va explicar que quan l’empresa analitza les aigües de fonts, 

el primer que es fixen és amb els nitrats, ja que més de 50mg/L d’aquesta 

substància fa que l’aigua no sigui apta pel consum humà, i, com ja s’ha explicat 

anteriorment, no és viable potabilitzar aigua de fonts contaminades per nitrats. 
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També analitzen el pH de les aigües. Va recomanar analitzar aquests paràmetres 

ja que només es necessiten tires reactives.  

Els seus estudis, però, no es limiten només als paràmetres físics i químics, sinó 

que també estudien la bacteriologia de les fonts. És un factor que pot afectar a 

l’adequació de l’aigua pel consum humà. El problema és que aquest no és un 

valor fàcil de calcular, és necessiten uns instruments que només són a l’abast de 

laboratoris professionals, per això, en aquest treball no es va poder analitzar la 

bacteriologia de les aigües de les fonts.  

Per tal de tenir un estudi més complet, també s’han analitzat altres factors: la 

temperatura i el cabal.  

 

10. SELECCIÓ DE LES FONTS OBJECTES 

D’ESTUDI. 

Les fonts de l’estudi  no s’han escollit arbitràriament. 

S’han seguit uns criteris de selecció: les fonts 

escollides tenen un cabal mínim, no estan 

connectades a la xarxa d’aigua potable i es recull 

l’aigua estancada, sinó que flueix en un broll. També 

es va procurar que les fonts no es trobessin totes en 

la mateixa zona de la comarca.   

Per escollir les fonts es va comptar amb l’ajuda de 

familiars que tenen coneixement sobre el tema i 

també el llibre “Les fonts del Pla de l’Estany. Volum 

1”. És un llibre que recull totes les fonts de 

Banyoles, Porqueres, Cornellà del Terri, 

Fontcoberta, Serinyà, Palol de Revardit i Esponellà. 

Els autors són Enric Estragués Estrems i Gabriel 

Estragués Roure.  

Finalment les fonts escollides van ser deu: la font de la Puda, la font del Ferro, la 

font de Can Puig i la font de les Arcades de Banyoles. La font del Rector, de 

Figura 34: Portada del Llibre Les Fonts 
del Pla de l’Estany ,d’Enric Estragués i 
Gabriel Estragués 
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Porqueres. La font del Salt del Mau, la font de Garrabà i la font Pobre, de Camós. 

La font de Beu i tapa de Vilert (municipi d’Esponellà) i les Deus d’en Colomer, 

d’Esponellà.  
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11. FITXES TECNIQUES DE LES ANALÍTIQUES DE LES FONTS 

A continuació  es presenten les fitxes tècniques elaborades per resumir les dades 

de les analítiques realitzades. En cada fitxa s’inclou una conclusió sobre els 

resultats obtinguts en l’anàlisi de les aigües de la font. Al final s’estableixen unes 

conclusions globals de tots els resultats. 

Totes les imatges són de font pròpia en la recollida de mostres. Les taules de 

valors també de font pròpia resumeixen els paràmetres dels resultat de les 

analítiques. 
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Fitxa 1: Deus d’en Colomer 

 

Deus d'en Colomer 

Municipi Esponellà 

Ubicació A prop del riu Fluvià al peu del camí de les Centrals, més enllà del 

càmping Esponellà 

Entorn 

geològic 

Frontissa entre F_ Qt2 i NMpcg 

F_ Qt2 : Terrassa fluvial i efluents 

En aquest cas est roba a 15-20m sobre el nivell del riu 

NMpcg: conglomerats gresos i lutites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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Anàlisi químic-física de la mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pel que fa als paràmetres estudiats, l’aigua de les Deus d’en Colomer és 

potable. Aquesta és una de les poques fonts que actualment encara s’utilitza per 

abastir part del municipi i el càmping d’Esponellà. La Font té tres sortidors i això 

fa que el cabal que porta sigui elevat i regular durant tot l’any.  

Tot i que l’aigua és potable té el valor de nitrats força elevat. Això pot ser degut 

a que Esponellà és un dels municipis de la comarca que té excedent en fems i 

purins tal i com s’ha comentat anteriorment. Pel que fa al pH l’aigua és 

pràcticament neutre, és a dir, que el seu pH és l’adequat.  

Pel que fa a la base geològica de la deu, observem que es troba en un límit de 

materials, un dels quals són les lutites (roques impermeables) i per tant aquesta 

font segueix la hipòtesis que s’ha plantejat: la situació de la font es pot explicar 

perquè l’aigua es topa amb un material impermeable que no la deixa passar i 

per això brolla en aquest punt.  

Deus d’en Colomer 

Conclusions de l’estudi:  

Data 30/05/2016

Cabal [l/min] 6,03

pH 6,48

T [ºC] 17,3

>10

<25

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]
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Fitxa 2:Font de Beu i Tapa 

 

Deus d'en Colomer 

Municipi Esponellà- Poble de  Vilert 

Ubicació Per sota del poble i a la vora del riu Fluvià 

Entorn 

geològic 

Frontissa entre F_ Qt2 i F_ Qt3 

F_ Qt2 : Terrassa fluvial i efluents 

En aquest cas est roba a 15-20m sobre el nivell del riu 

F_ Qt3: Terrassa fluvial i efluents entre 30 i 45 m. 

Figura 36: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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Anàlisi químic-física de la mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’aigua d’aquesta Font té els valors de nitrats i pH òptims, però, en aquest cas 

no es pot garantir que sigui potable, ja que no s’ha analitzat completament i no 

hi ha cap garantia sanitària perquè, a diferència de les Deus d’en Colomer, no 

s’utilitza per abastir la població. Tot i això, alguns habitants de Vilert 

consumeixen aigua d’aquesta font i asseguren que és aigua potable. El valor 

de nitrats obtingut és d’entre 5 i 10 mg/L, aquest valor és més baix que a la font 

anterior, tot i que les dos fonts pertanyen al mateix municipi. Podria ser que la 

raó que explica aquesta diferència és que l’aigua de la font de Beu i Tapa 

prové del riu Fluvià, i per tant, els nitrats estan molt més dissolts ja que hi ha 

mes quantitat d’aigua (el mateix passa amb l’aigua de l’estany). Es pot arribar a 

questa conclusió ja que s’ha analitzat els nitrats de l’aigua del Fluvià i el 

resultat obtingut ha estat el mateix.  

La font de Beu i Tapa té un cabal molt elevat ja que no raja constantment, sinó 

que quan la font està tapada, el dipòsit es va omplint i al destapar el tap surt 

una gran quantitat d’aigua. Així s’explica el nom de la font: si vols que brolli  

aigua has  

 

 
Conclusions de l’estudi:  

Font de Bei i Tapa- Vilert 

Data 30/05/2016

Cabal [l/min] 6,48

pH 6,75

T [ºC] 14,9

>5

<10

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]
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de destapar el tap però un cop has begut l’has de tornar a tapar perquè el 

dipòsit s’ompli de nou i no es perdi tot el cabal. 

L’última vegada que es van anar a recollir mostres d’aquesta font, no hi havia 

cabal, ja que havia desaparegut el tap i d’aquesta manera el dipòsit no s’omplia 

i es perdia tot el cabal  

Observant el mapa geològic, es veu que la font també està situada en una 

frontissa de materials. Però en aquest cas els materials dels diferents estrats 

tenen un mateix origen i, per tant, unes característiques semblants. Aquesta 

font, doncs no compleix la hipòtesis plantejada, però podria ser que això també 

s’expliqués pel fet que l’aigua de la font prové del riu Fluvià i el seu procés de 

formació hauria estat diferent del de la resta de les fonts. Per tant, la hipòtesis 

no queda descartada.  
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Fitxa 3: Font de les Arcades 

Font de les Arcades 

Municipi Banyoles 

Ubicació All final del carrer de les Arcades a Mas Palau sota l’arc d’el pont 

sobre la riera Canaleta. 

Entorn 

geològic 

Frontissa entre NMPcg – Qac – Qac2 

NMPcg: conglomerats, gresos i lutites  

Qac: Dipòsits al·luvials-col·lovials, graves amb matriu sorrenca i 

argilosa  

Qac2: Dipòsits al·luvials-col·lovials, graves amb matriu sorrenca i 

argilosa correlacionades amb la Terrassa 2 

 

Figura 37: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Anàlisi físico-química de la mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusions de l’estudi:  

Font de les Arcades - Banyoles 

Aquesta font està senyalitzada com a no potable, i els resultats obtinguts en la 

anàlisis ho confirmen. El valor de nitrats obtingut és proper a 100 mg/L. Aquest 

valor és pràcticament el doble del límit establert. El valor de nitrats és tan 

elevat degut a que la font està situada en una zona de conreus com s’observa 

a l’ortofoto. El cabal de la font és molt baix, això fa que una quantitat important 

de nitrats es dissolgui en un volum petit d’aigua i que el valor d’aquest 

paràmetre sigui elevat. El valor de pH és de 6,5, és a dir, que aquesta aigua és 

pràcticament neutre i, en aquest aspecte, és adequada.  

Tot i ser conscients de l’estat de l’aigua molts veïns de la zona encara la 

consumeixen. 

Si s’estudia la base geològica de la font, s’observa que aquesta es troba en un 

límit on coincideixen tres materials, tots tres impermeables. Per això es podria 

deduir que l’aigua s’infiltra entre les capes ja que no troba materials 

permeablesper amarar i per això l’aigua brolla en aquest punt d’interacció dels 

tres estrats. Així doncs, aquesta font també compleix la hipòtesis plantejada 

anteriorment.  

 

 

Data 24/09/2016

Cabal [l/min] 2,08

pH 6,5

T [ºC] 14,6

>50

<100

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]
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  permeables per amarar i per això l’aigua brolla en aquest punt d’interacció dels 

tres estrats. Així doncs, aquesta font també compleix la hipòtesis plantejada 

anteriorment.  
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Fitxa 4: Font de Can Puig 

Font de can Puig 

Municipi Banyoles 

Ubicació Al barri de Can Puig, per sobre el carrar del Passeig de Can Puig 

de la Bellacasa. 

Entorn 

geològic 

Frontissa entre NMPcg – Qac  

NMPcg: conglomerats, gresos i lutites  

Qac: Dipòsits al·luvials-col·lovials, graves amb matriu sorrenca i 

argilosa  

 

 

Figura 38: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Anàlisi físico-química de la mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 24/09/2016

Cabal [l/min] 1,11

pH 6,7

T [ºC] 15,3

>250

<300

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]

Conclusions de l’estudi:  

Font de can Puig- Banyoles 

Aquesta font i la Font de les Arcades tenen unes característiques molt 

semblants. En aquest cas, també hi ha un rètol advertint que l’aigua no es 

potable. El valor de nitrats és molt elevat: més de 250 mg/L. Cal recordar que 

el límit és 50mg/L. La explicació d’aquest valor tant elevat podria ser causat per 

el mateix motiu que a la Font de les Arcades, ja que es troben en zones molt 

properes on hi ha camps de conreu, on es produeixen grans quantitats de 

nitrats i el cabal de la font també és molt baix. També podria ser que en camps 

molt propers a aquesta font hi hagués abocaments incontrolats de fems i purins 

per part de pagesos, ja que el valor de nitrats és molt més elevat que a les 

Arcades. Tot i això l’aigua té un pH molt proper a 7, és a dir, es pot dir que 

aquesta aigua és neutre.  

No només les aigües d’aquesta font i de la Font de les Arcades tenen 

característiques similars, sinó que també els mapes geològics d’ambdues fonts 

són molt similars: la font de Can Puig també es troba en un límit de materials 

tots dos amb comportament impermeable, per tant, en aquest cas també podria 

ser que la hipòtesis que s’ha plantejat fos l’explicació de la situació de la Font 

de Can Puig. 
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ambdós amb comportament impermeable, per tant, en aquest cas també 

podria ser que la hipòtesis que s’ha plantejat fos l’explicació de la situació de la 

Font de Can Puig. 
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Fitxa 5:  La Font Pudosa 

La Font Pudosa 

Municipi Banyoles 

Ubicació A la sortida de Banyoles direcció Sant Miquel. 

Entorn 

geològic 

Frontissa entre NMPcg – Qac  

NMPcg: conglomerats, gresos i lutites  

Qac: Dipòsits al·luvials-col·lovials, graves amb matriu sorrenca i 

argilosa  

 

 

Figura 39: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Anàlisi físico-quimica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Font Pudosa 

Conclusions de l’estudi:  

Data 30/04/2016

Cabal [l/min] 2,38

pH 6,47

T [ºC] 16,1

>0

<5

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]

Aquesta és provablement la font més coneguda i amb més història de la 

comarca, i la composició i les característiques de la seva aigua són molt 

complexes. L’aigua de la puda és caracteritza per la seva olor a ous podrits. Fa 

aquesta olor ja que té un gran nombre de sulfats dissolts, per això, hagués 

estat interessant poder analitzar la conductivitat de l’aigua de la puda.  

Pel que fa els paràmetres que s’han analitzat, els valors obtinguts es troben 

dins dels límits establerts de l’aigua potable. Hi ha molt pocs nitrats dissolts: 

menys de 5 mg/L, i el pH també és proper a 7. Pot ser que el valor de nitrats 

sigui tan baix perquè l’aigua de la font provingui d’un aqüífer amb gran quantitat 

d’aigua i per tant, els nitrats es dissolen molt, o bé perquè està situada en una 

zona que l’aigua no rep gaires residus de purins. Tot i que el cabal de la font no 

és baix, en aquest estudi s’ha pogut observar que la Puda té un cabal molt 

intermitent, ja que en més d’un període de recollida de mostres la font estava 

seca.  

Tal i com s’observa en el mapa geològic, la Font de la Puda està situada al 
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en aquest estudi s’ha pogut observar que la Puda té un cabal molt intermitent, 

ja que en més d’un període de recollida de mostres la font estava seca.  

Tal i com s’observa en el mapa geològic, la Font de la Puda està situada al 

límit de la conca hidrogràfica de l’estany de Banyoles i es topa amb materials 

impermeables com conglomerats, gresos i lutites. Així doncs, una vegada més 

es pot pensar que la hipòtesis plantejada es compleix. 
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Fitxa 6: La Font del Ferro 

La Font del Ferro 

Municipi Banyoles 

Ubicació Al costat sud-oest de l’estany a la zona dels desmais. 

Entorn 

geològic 

QI- QI1 

QI : Dipòsits lacustres, argiles i tornes. 

QI1: Dipòsits lacustres coetanis amb terrasses fluvials, argiles i 

torbes. 

 

 

Figura 40: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Anàlisi físico-química 

La Font del Ferro 

Data 30/04/2016

Cabal [l/min] 1,03

pH 7,6

T [ºC] 13.3

>5

<10

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]

Conclusions de l’estudi:  

Aquesta font es troba dins de la conca hidrogràfica de l’estany i això podria 

explicar tant la composició de la seva aigua com el seu origen i ubicació. Hi ha 

un rètol que adverteix que l’aigua no té cap garantia sanitària, però el valors 

analitzats es troben dins els límits que té l’aigua potable. Té un pH de 7,5 i el 

nivell de nitrats molt baix, d’entre 5 i 10 mg/L. El valor de nitrats baix podria 

portar a la conclusió de que l’aigua prové de l’aqüífer de l’estany o d’una cavitat 

propera a quest i per tant, que els nitrats es dissolen en una gran quantitat 

d’aigua. Tot i això la font té poc cabal però molt regular.  

Tal i com s’observa al mapa geològic, la font es troba a la vora de l’estany, i un 

cop més, en un límit entre dos materials.  
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cop més, en un límit entre dos materials. L’advertència del rètol de que l’aigua 

no té garanties sanitàries, en aquest cas, podria estar degut a contaminació 

bacteriana.  
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Fitxa 7: La Font del Rector 

La Font del Ferro 

Municipi Banyoles 

Ubicació Al costat oest de l’estany a sota et turó de l’esglèsia de Porqueres i 

el castell de Porqueres. 

Entorn 

geològic 

QI- QI1 

QI : Dipòsits lacustres, argiles i tornes. 

QI1: Dipòsits lacustres coetanis amb terrasses fluvials, argiles i 

torbes. 

 
 

 

Font 41: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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La Font del Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data 30/04/2016

Cabal [l/min] 1,8

pH 7

T [ºC] 14,1

>5

<10

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]

Conclusions de l’estudi:  

La font del Rector i la Font del Ferro estan situades a la mateixa zona: a la vora 

de l’estany, dins del límit de la conca hidrogràfica. Això fa que, igual que la font 

de Can Puig i la Font de les Arcades, tinguin moltes característiques 

semblants. En aquest cas l’aigua tampoc té garanties sanitàries, tot i això els 

paràmetres estudiats tenen valors adequats: si ens fixem en el pH, veiem que 

l’aigua és neutre. Igual que la Font del Ferro i la Puda, el valor de nitrats és 

molt baix podria ser que l’aigua provingués d’un mateix aqüífer subterrani.  

Pel que fa a la situació de la font, s’observa en el mapa geològic que està 

ubicada al mateix límit de materials que la Font del Ferro. 
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Fitxa 8: La Font del Salt Dalmau 

La Font del Salt Dalmau 

Municipi Camós 

Ubicació Al final del Carrer Salt Dalmau de Porqueres, ja en el terme 

municipal de Camós a la vora del riu Matamós on hi ha un salt que 

porta aquest nom. 

Entorn 

geològic 

Frontissa entre NMPcg- Qac2 

NMPcg: conglomerats, gresos i lutites  

Qac2: Dipòsits al·luvials-col·lovials, graves amb matriu sorrenca i 

argilosa  

 

 

 

Font 42: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Anàlisi físico- química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Font del Salt Dalmau 

Conclusions de l’estudi:  

Data 30/04/2016

Cabal [l/min] 0,27

pH 7,7

T [ºC] 14,2

>50

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]

Els paràmetres analitzats mostren que l’aigua de la Font del Salt Dalmau no és 

potable, ja que té més de 50mg/l de nitrats. Això pot ser degut a que la font es 

troba en una zona on hi ha grans extensions de camps dedicats al conreu i 

granges a la ramaderia. A més molt conreu són amb rec artificial al que 

probablement s’hi afegeix adobs químics i, per tant, és una zona amb 

contaminació per nitrats. A més, el cabal de la font és molt baix i això fa que 

molts nitrats es dissolguin en un volum petit d’aigua i el valor d’aquest 

paràmetre sigui elevat. El pH és de 7,7. Aquest valor és vàlid ja que el pH de 

les aigües ha d’estar entre 6,5 i 9,5. 

Una vegada més s’observa en el mapa geològic que la font es troba en un límit 

de materials impermeables, fet que podria afirmar la hipòtesis plantejada de 

nou. En aquest cas, podria ser que l’aigua s’escolés entre els materials 

impermeables i per això es troba entre aquets estrats.  
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de materials impermeables, fet que podria afirmar la hipòtesis plantejada de 

nou. En aquest cas, podria ser que l’aigua s’escolés entre els materials 

impermeables i per això es troba entre aquets estrats.  
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Fitxa 9: La Font de Garrabà. 

La Font de Garrabà 

Municipi Camós 

Ubicació Seguint la carretera del Pavelló de  Camós, més enllà de l’hotel La 

Sala de Camós. Està molt ben indicada. 

Entorn 

geològic 

Frontissa entre NMPcg- Qac2 

NMPcg: conglomerats, gresos i lutites  

Qac2: Dipòsits al·luvials-col·lovials, graves amb matriu sorrenca i 

argilosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font 43: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  
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Anàlisi físico-química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Font de Garrabà. 

Conclusions de l’estudi:  

Data 30/04/2016

Cabal [l/min] 1,5

pH 6,8

T [ºC] 13,3

10

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]

L’aigua d’aquesta font és potable pel que fa els paràmetres estudiats. El seu 

pH és molt proper a 7, per tant, és adequat. Els nitrats dissolts en l’aigua 

d’aquesta font estan en una baixa concentració: 10mg/L. La Font de Garrabà 

es troba a Camós, igual que la Font del Salt Dalmau, anteriorment s’ha 

comentat que aquesta zona s’hi practica la ramaderia i per tant hi ha 

contaminació per nitrats, però la Font de Garrabà està envoltada per una zona 

de bosc, on no hi ha avocació de purins i, a més, està en una zona més 

elevada que les granges ramaderes. Així doncs, aquesta aigua podria ser 

potable però és difícil que s’utilitzi per abastir la població ja que està molt 

allunyada de la zona urbana.  

Pel que fa a la situació de la font, com la resta de les fons estudiades fins ara, 

s’observa que es troba en un límit entre dos materials. En aquest cas també 

s’hi troben dos estrats de materials impermeables. Una vegada més la hipòtesi 

plantejada sobre la relació entre la geologia de la zona i l’origen i la situació de 
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s’observa que es troba en un límit entre dos materials. En aquest cas també 

s’hi troben dos estrats de materials impermeables. Una vegada més la hipòtesi 

plantejada sobre la relació entre la geologia de la zona i l’origen i la situació de 

la font es podria complir.  
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Fitxa 10: La Font Pobre. 

La Font Pobre 

Municipi Camós 

Ubicació Per sobre el pavelló d’esports de Camós després de la muntanya 

de Sant Joan a prop del Turó de can Ramió. 

Està ben indicada. 

Entorn 

geològic 

PEcga.  

PEcga: conglomerats, gresos i argiles  

Qac2: Dipòsits al·luvials-col·lovials, graves amb matriu sorrenca i 

argilosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font 44: Mapa Geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Anàlisi físico- química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Font Pobre -Camós 

Conclusions de l’estudi:  

Data 30/04/2016

Cabal [l/min] 0,33

pH 8,7

T [ºC] 12,8

>0

<5

Anàlisi de les Aigües

Nitrats [mg/l]

L’aigua d’aquesta font no té cap garantia sanitària, està molt allunyada de 

zones urbanitzades i únicament és utilitzada per excursionistes o caçadors de 

la zona. Els paràmetres analitzats mostren que l’aigua és apte. El valor de 

nitrats és molt baix: menor de 5 mg/L. Això és així per el mateix motiu que s’ha 

explicat en les observacions de la Font de Garrabà, ja que es troben en zones 

de boscs similars on no hi ha abocament de fems ni purins i, per tant, no hi ha 

contaminació per nitrats. Com ja s’ha dit l’aigua seria apte segons els 

paràmetres estudiats, però el valor de pH és molt elevat en comparació amb 

les altres fonts estudiades: 8,7, tot i això aquest paràmetre entre dins als límits 

establerts de pH d’aigües potables. El nom d’aquesta font és degut al seu cabal 

tant petit tal i com mostra l’estudi.  

Aquesta és l’única font estudiada que no es troba en un límit entre dos estrats. 

Això significa que no segueix la hipòtesis platejada inicialment. S’ha de dir 
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potables. El nom d’aquesta font és degut al seu cabal tant petit tal i com mostra 

l’estudi.  

Aquesta és l’única font estudiada que no es troba en un límit entre dos estrats. 

Això significa que no segueix la hipòtesis platejada inicialment. S’ha de dir 

però, que aquesta font és diferent al a resta ja que l’aigua brolla des del fons de 

la font i no està canalitzada.  
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12. CONCLUSIONS GENERALS DE LES FONTS ANALITZADES 

S’ha comprovat que, tal i com s’havia plantejat inicialment, ja no es procura 

garantir el bon estat de l’aigua de les fonts no connectades a la xarxa de 

distribució pública. Se’n fa la seva vigilància però no es tracta l’aigua. En moltes 

de les fonts estudiades hi figurava un cartell advertint que aquelles aigües no 

tenen cap garantia sanitària, en algun cas, el cartell anunciava que l’aigua no era 

apta pel consum humà.  

En la hipòtesi inicial, també es va assegurar que el cabal d’aquestes fonts no era 

suficient per abastir la demanda de les ciutats. Una vegada realitzat l’estudi es pot 

confirmar aquesta hipòtesis. En la majoria de les fonts el cabal era mínim, i en 

algun cas fins i tot, en certs moments de l’any, inexistent. Excepte les Deus d’en 

Colomer que tenen un cabal considerable i regular. Gràcies això i a seva ubicació, 

aquesta font encara ara s’utilitza per abastir d’aigua potable part del càmping 

d’Esponellà.  

Estudiant la relació entre els paràmetres analitzats, s’ha pogut observar que les 

fonts amb menys cabal tenen tendència a tenir una concentració alta en nitrats. 

Això és així perquè si hi ha menys volum d’aigua en la que es dissolen els nitrats. 

Hi haurà més mg de nitrats per cada litre d’aigua.  

En la hipòtesi plantejada als objectius inicials del treball, es deia que es volia 

establir una relació entre les sals dissoltes en l’aigua i els materials que formen la 

base geològica de les fonts. Aquest punt no s’ha pogut estudiar ja que els 

resultats obtinguts amb el conductímetre van ser erronis i es va decidir excloure 

aquest paràmetre del treball.  

Tot i que inicialment no es considerava, en l’ubicar les fonts en un mapa geològic 

es va poder observar que nou de les deu fonts estudiades es trobaven en un límit 

entre estrats diferents. Això va propiciar la formulació d’una nova hipòtesis: 

l’origen i la situació geogràfica de les fonts es podria explicar de la mateixa 

manera que s’explica la formació de l’estany de Banyoles. Aigües subterrànies 

que es topen amb materials impermeables que no li permeten el pas i per això 

sorgeixen a la superfície en aquest punt. L’altra possibilitat és que l’agua s’escola 
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entre dos capes de materials impermeables diferents fins que poden sortir a la 

superfície en aquets punts d’interacció d’estrats.  

Aquesta hipòtesi podria complir-se en nou de les deu fonts i, per tant, es creu que 

aquest fet sigui un possible origen de les fonts. És difícil de creure que sigui una 

coincidència que nou de les fonts estudiades es trobin entre estrats i per això es 

va formular aquesta hipòtesi.   

 

Resum dels resultats obtinguts: 

    Cabal 
 [l/min] 

pH 
T  

[ºC] 
Nitrats 
[mg/l] 

1 Font d'en Colomers 6,03 6,48 17,3 15 

2 Font de Bau i Tapa 6,48 6,75 14,9 5 

3 Font de les Arcades 2,08 6,5 14,6 75 

4 Font de Can Puig 1,11 6,7 15,3 275 

5 Fontpudosa 2,38 6,47 16,1 5 

6 Font del Ferro 1,03 7,6 13,3 10 

7 Font del Rector 1,8 7 14,1 5 

8 Font del Salt Dalmau 0,27 7,7 14,2 50 

9 Font de Garrabà 1,5 6,8 13,3 10 

10 Font Pobre 0,33 8,7 12,8 5 

 

En el gràfic de la figura 45 es pot identificar clarament les aigües de les fonts que 

podrien ser aptes pel consum humà pel que fa a la concentració de nitrats. 
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En el gràfic de la figura 46 es poden veure els diferents cabals de les font 

analitzades. Les fonts que estan a prop del Fluvià tenen un cabal més elevat fins i 

tot en períodes de pluges escasses. 
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Figura 45: Valors de concentració de nitrats.  
Font pròpia. 

Figura 46: Valors de cabal.  
Font pròpia. 
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14.  Annex 1 

PRÀCTICA DE LABORATORI: Filtre natural  

6.1.Marc teòric 

L’experiment es basa en els mètodes físics de filtratge, és a dir, no farem cap 

mena de tractament químic a l’aigua sinó que separarem els diferents 

components de la mescla heterogènia de l’aigua bruta a través d’un con de 

filtratge natural. 

6.2.Objectiu: Construir un filtre natural efectiu 

6.3.Material necessari: 

 Una ampolla de plàstic de 1,5 litres 

 Tisores 

 Gasses o drap  

 Gomes elàstiques 

 Sorra de diferent gruix i carbó actiu finament dividit 

 Aigua bruta de l’estanyol del Vilà. 

 Tires reactives de nitrats  

 

6.4.Procediment: 

a) Tallar la part inferior d’una ampolla de plàstic de 1,5L per tal d’obtenir un 

cos cilíndric acabat amb embut. Aquest serà el cos del nostre tanc de 

filtratge i el mantindrem sempre vertical amb la boca de l’ampolla apuntant 

cap a baix. 

 

b) Lligar una gassa a la boca de l’ampolla amb l’ajuda d’una goma elàstica. 

Aquest sedàs permetrà que l’aigua neta surti de l’ampolla impedint que la 

sorra de filtració també o faci. 
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c) Afegir estrats de sorres de diferent gruix al llarg del tanc de filtratge. El 

primer estrat que afegirem és el del carbó actiu. I així anirem afegint estrats 

d’un gruix d’uns tres dits amb sorres cada cop més gruixudes. D’aquesta 

manera el nostre tanc de filtratge acabarà amb un estrat de pedretes que 

serà el primer que s trobarà l’aigua bruta quan la fem passar pel tanc. 

 

Figura 49: Fotografia pròpia: Graves del laboratori de l'institut Pere Alsius  

 

Finalment serà el moment d’aguantar el tanc de filtratge 

en posició vertical, amb la boca de l’embut apuntant cap a 

baix i a sobre d’un recipient col·lector. Només cal 

addicionar l’aigua bruta per la part superior del tanc de 

filtratge  i esperar que es vagi filtrant pels diversos 

estrats  i sortir a través del sedàs. Abans i després de 

filtra l’aigua comprova els nitrats que conté utilitzant les 

tires reactives de nitrats.  

1Font pròpia: El con de filtratge 

que he elavorat per la meva 
pràctica 

Figura 47: Fotografia pròpia: Carbó Actiu del 
laboratori de l’INS Pere Alsius i Torrent 

Figura 48: Fotografiat pròpia: Sorra de diferent gruix de 
l'INS Pere Alsius i Torrent 

Figura 50: Fotografia pròpia: Con 
de filtratge natural  



L’abastament d’aigües al Pla de l’Estany: de les fonts i les deus a l’estany.                               

93 
 

Figura 51: Fotografia pròpia: 
Filtració amb el con que he 
preparat 

 

 

6-5. Resultats obtinguts: 

He observat que l’aigua que entrava al con bruta 

en sortia neta: totalment transparent i sense 

partícules visibles. Abans de posar l’aigua al filtre 

he mesurat els nitrats que hi havia, també ho he fet 

amb l’aigua neta i en els dos casos el resultat ha 

estat el mateix: 10mg de nitrats/litre. 

 

 

  

 

6.6. Conclusions: 

Podem dir que el con de filtratge ha funcionat ja que ha estat capaç de fer que 

l’aigua bruta que l’hi he posat surti visiblement neta. Tot hi això, no ha funcionat 

del tot com m’esperava ja que durant unes hores només ha filtrat una petita part 

de l’aigua. És a dir, no podem dir que el filtre hagi funcionat completament bé ja 

que és tan lent en filtra l’aigua que no és gens pràctic. 

El fet de que tardi tant provablement és deu a que un dels estrats, el segon, 

l’estrat de sorra més fina, podria ser que fos argila, un material impermeable que 

no deixa passar l’aigua. Crec que aquesta sorra és argila ja que quan desconec el 

seu origen, per tant podria ser que ho fos, i a més, quan he abocat l’aigua al con 

de filtratge l’aigua ha anat travessant tots els estrats sense cap problema i amb 

fluïdesa fins que ha arribat a quest estrat, tot i que finalment una part de l’aigua ha 

aconseguit filtrar-se a través de tot el con. 

La filtració que he fet jo és únicament físic, és a dir, que només hem separat les 

partícules, que hi havia en l’aigua bruta, que eren prou gran com per no passar 

per el nostre filtre. Això ho podem deduir si observem els nitrats en l’aigua bruta i 

l’aigua neta. En els dos casos els valors coincideixen, per tant, el nostre filtre no 

ha eliminat els nitrats de l’aigua. Per això per molt neta que sembli l’aigua després 

Figura 52: Fotografia pròpia: Aigua 
filtrada amb el con de filtratge 
elaborat. 



L’abastament d’aigües al Pla de l’Estany: de les fonts i les deus a l’estany.                               

94 
 

de sortir d’aquests filtres si abans no era potable després de filtra-la tampoc ho 

serà, ja que no li hem fet cap tractament químic.  
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15. Annex II 

Entrevista a Ramon Brunet, cap de laboratori i analítiques  de Aigües 

Banyoles: 

Quins paràmetres s’analitzen en l’aigua de les fonts naturals? Quins podria 

analitzar jo? 

Quan nosaltres hem d’analitzar aigües naturals per consum humà, com per 

exemple les de les fonts que no estan connectades a la xarxa d’aigua potable, el 

primer en el que ens fixem és amb els nitrats. Els nitrats són un problema molt 

gran en les fonts de la comarca ja que si superen el límit el procés per potabilitzar 

l’aigua és inviable, per tant si la font té nitrats ja la classifiquem com a no potable. 

També analitzem altres components en l’aigua per tenir una caracterització més 

completa de cada font. Per exemple, ens fixem en el pH, la conductivitat, cabal, 

etc. En algunes fonts també hem comprovat la bacteriologia, però és un anàlisi 

molt més complexa i seria molt complicat per al teu treball. 

 

Quin és el període adequat per la recollida de mostres (cada mes, cada 

estació...)? 

Si et vols fixar en els nitrats és molt difícil que variïn els valors al llarg d’un sol any. 

El pH per exemple pot variar una mica però no afectaria al fet de si l’aigua és apte 

pel consum humà perquè no pot variar tan. Evidentment el cabal pot arribar a 

variar molt al llarg de l’any però el fet de si hi ha més o menys aigua no afecta en 

si és potable o no. Si únicament vols saber si l’aigua és potable o no pel que fa a 

nitrats, pH, conductivitat amb una sola recollida de mostres hauries d’aconseguir 

valors prou significatius com per treure’n conclusions correctes. 

 

Quin mètode d’anàlisi utilitza l’empresa i quin podria utilitzar jo? 

Per analitzar els nitrats o el pH s’utilitzen les tires reactives o també existeixen 

aparells que mesuren aquests paràmetres, igual que la temperatura o la 
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conductivitat, és a dir, la quantitat de sals dissoltes en l’aigua. Nosaltres (Les 

Aigües de Banyoles S.A.) et podríem proporcionar tires reactives de nitrats i pH.  

Com recollir i guardar les mostres? 

Depèn del paràmetre que vulguis analitzar, però sempre és millor analitzar-ho al 

mateix moment que reculls la mostra. Document de mètodes mostratge, transport 

i conservació de mostres: 

 

Figura 51: Mètodes de mostratge, transport i conservació de mostres. Font: Societat Aigües Banyoles.  
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Quins productes utilitzen per potabilitzar l’aigua? 

Bé, com ja saps, l’aigua l’extraiem de l’estany cap a la planta de potabilització. 

Aquí passem l’aigua per filtres i el producte que hi tirem és l’hipoclorit sòdic 

(34CAS: NaOCl). Ja que és un desinfectant molt eficaç i a la vegada econòmic.  

 

Quines fonts estan connectades a la xarxa d’aigua potable? 

Actualment moltes fonts ho estan; totes les fonts urbanes i també algunes fonts de 

les que s’havia de garantir una qualitat òptima pel consum humà. En el llibre “Les 

fonts del Pla de l’Estany Volum I” hi pots trobar quines estan connectades a la 

xarxa. 

 

A quins municipis abasteixen d’aigua potable? 

A Banyoles, Porqueres, Camós i Cornellà 

 

D’on recullen l’aigua? Només de l’estany o també de pous? 

De l’Estany, tenim canonades que n’extreuen aigua i la porten fins a les nostres 

instal·lacions on fem els tractaments. 

 

Com distribueixen l’aigua? 

Tenim una xarxa de distribució que va per tota la ciutat. Hi ha un dipòsit al Puig de 

Sant Martirià d’aquesta manera des d’allà podem fer circular l’aigua gràcies a la 

gravetat a tota la ciutat 

 

 

                                                           
34

 CAS: Chemical Abstrat Service. És un servei de la ACS (American Chemical Society) per identificar 
internacionalment els diferents productes químics d’una manera inequívoca. És molt utilitzat en la industria 
química mundial.  
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Quin cabal subministren a l’any a Banyoles? Hi ha una ratio de consum 

d’aigua per habitant cada dia? 

 

Distribuïm 6.000 m3 diaris és a dir, 2190000 m 3 a l’any i uns 200L/habitant per dia. 

De qui és competència determinar la potabilitat de les fonts (les aigües, 

l’ajuntament, la generalitat)? 

 

De l’ajuntament, però va delegar aquesta obligació a la companyia de Les Aigües 

a través d’una concessió municipal.  

 

Quin és el paràmetre més conflictiu per les aigües de Banyoles? 

Les sals dissoltes (el calci) l’aigua de Banyoles és molt dura per culpa del 

carbonat càlcic (CaCO3). Un altre problema també són els nitrats, molt difícil de 

resoldre, són causats per culpa dels purins que els pagesos aboquen als camps i 

es filtren.  
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Annex III 

Entrevista al Dr.  Ramon Dalmau, Metge Internista i Cap de la Unitat de Salut 

Internacional de l’Hospital Santa Caterina de Girona. 

Quines són les principals malalties produïdes pel consum d’aigua no 

potable actualment? 

Bàsicament són les malalties diarreiques, provocades per dos bacteris que són 

bàsicament l’escherichia coli i la salmonel·la, aquestes dues malalties són 

presents en la nostra civilització, però en els països en vies de desenvolupament 

hi ha altres malalties causades per aquest mateix problema. L’aigua en els països 

més pobres està molt més contaminada i és una font d’infecció de virus com el 

còlera i malalties com la giàrdia paràsits, aquetes malalties solen ser mortals en 

aquest països, és a dir, que la problemàtica en aquest aspecte és molt més greu 

que en la nostra societat.  

 

Actualment en la nostra societat som conscients de la importància del bon 

estat de l’aigua de consum humà, però anys enrere això no era així a casa 

nostra. Quines malalties provocava el mal estat de l’aigua durant el passat? 

També hi havia els bacteris de l’escherichia coli i la salmoel·la, però eren molt 

més abundants que actualment. L’aigua també va ser una font de transmissió de 

l’hepatitis durant molts anys, fins que es va començar a tenir en compte la relació 

entre higiene i salut.  

 

Aquestes malalties són només un problema de l’aigua en mal estat o també 

es poden relacionar amb la higiene? 

Sí, com que són malalties que s’expulsen a través de la femta si no ens netegem 

bé les mans, el bacteri es pot transmetre a través d’objectes o d’altres persones i, 

per tant, la higiene es fonamental.  
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He llegit alguns estudis que asseguren que l’hipoclorit sòdic (el lleixiu) que 

s’utilitza en el procés de potabilització d’aigües pot causar a la llarga 

algunes malalties. Això és cert?  

La veritat és que no s’ha demostrat que l’hipoclorit sòdic sigui innocu ni perjudicial, 

però el que si que és segur és que seria molt pitjor que les aigües no es 

depuressin. Realment s’està estudiant, però el problema és que aquests fets són 

molt difícils de comprovar ja que al llarg de la vida una persona pot desenvolupar 

moltes malalties i és difícil saber quina ha estat la causa.  

 

Tenen alguna relació malalties com la tuberculosi o la disenteria amb 

l’aigua?  

Tot i que és cert que durant molts anys es va creure que si la tuberculosi podia 

estar en l’aigua no hi te cap relació. La disenteria en canvi, si que hi té relació. És 

una malaltia diarreica com la que transmet l’escherichi coli o la salmonel·la. 

 

Podria ser que alguna malaltia respiratòria estigués relacionada amb l’estat 

de l’aigua? 

En principi no. Només hi ha una malaltia que s’associa amb l’aigua que es la 

legionel·la. És una malaltia que es transmet per l’aire o per quantitats d’aigües 

molt petites i que al arribar als pulmons provoca la pneumònia típica.   

 

 

 

 

  


