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l’aigua potable 

La potabilitzadora d’aigua 
(Montfullà) 



Vista general de l’embassament de Susqueda 

Observeu el 
nivell de les 
aigües i la 
importància 
de la 
vegetació al 
voltant d’un 
embassame
nt 



Observeu les torres i la paret de l’embassament 

Embassament 
de Susqueda 



Embassament “El Pasteral 2” 



Al Pasteral 2, entrada d’aigua 
cap a les conduccions que 
portaran l’aigua fins a la 
planta potabilitzadora de 
Montfullà 

Observeu les reixes a 
l’entrada per a la 
retenció d’elements 
que podrien obstruir 
les canonades com 
troncs, peixos, fulles, 
etc. 



Tubs de conducció d’aigua cap a Montfullà 

La longitud total és 
de 17 km. La major 
part del recorregut 
està soterrat menys 
en alguns trams on 
resta al descobert. 



Tubs de conducció d’aigua cap a Montfullà 



Vista aèria de la planta potabilitzadora 



Sala de control Panell de control 



Esquema general del tractament d’aigua 



Vista general de la planta 

Decantadors 

Filtres (sota 
la lona 
blava) 



Arribada de 
l’aigua a la 
planta i addició 
de reactius 

Reixes 

Les reixes serveixen per a la 
retenció d’elements que 
hagin pogut entrar i que 
tinguin suficient diàmetre 
per quedar retinguts. 



Esquema d’un decantador 
L’aigua entra 
als tubs que 
hi ha al fons 
dels 
decantadors i 
puja 
lentament. 
Les 
impureses 
concentrades 
es van 
decantant i 
formant un 
coixí de 
fangs. L’aigua 
neta es va 
recollint 
entrant als 
tubs de la 
part superior 
i d’aquí als 
canals més 
grans. 



Observeu els tubs de recollida 
d’aigua amb forats a la part superior 
i que van a parar al canal central 

Aspecte general dels decantadors 



Decantador buit amb els tubs 
d’entrada d’aigua al fons 

Observeu la fondària 



Decantador 
buit 

Tubs 
d’entrada 
d’aigua 

Tubs de 
sortida 
(foradats) 



Esquema 
dels filtres 

L’aigua procedent dels decantadors travessa uns filtres de sorra 
especial on van quedant retingudes les impureses que per la 
dimensió no han quedat al decantador. D’aquí passa a uns tubs 
especials que es troben al fons i que deixen passar l’aigua però 
no la sorra. L’aigua continua cap al canal de sortida. 



Vista general dels 
filtres plens d’aigua 

Vista general 
dels filtres buits 



Detalls dels tubs especials que hi ha al fons dels filtres 



Rentat de filtres A mesura que va passant l’aigua per 
la sorra dels filtres les impureses 
retingudes van privant el pas de 
l’aigua i llavors direm que els filtres 
són bruts i s’hauran de rentar. 
Aquesta operació consisteix en fer 
passar l’aigua en sentit invers i, a 
través dels tubs especials del fons, 
injectar aire i aigua amb una forta 
pressió. D’aquesta manera es remou 
la sorra i se separen les impureses 
que cauen als canals laterals on es 
recull l’aigua bruta. 



Seqüència del rentat dels filtres 

Bombolleig 



Seqüència del rentat dels filtres 

Sobreeiximent 
de l’aigua 
remoguda fins 
el seu 
aclariment 



Sala de “sifons” 

Serveixen per 
mantenir el nivell 
dels filtres i 
mantenir el cabal de 
sortida de l’aigua 



Tub de conducció 
de l’aigua potable 
cap als dipòsits a la 
sortida de la planta 
potabilitzadora 

Observeu la secció 



Dossificadors de clor 

Laboratori de la planta 
potabilitzadora 



Dipòsit de Montfullà 

És el que 
proveeix 
d’aigua 
potable a 
Bescanó i 
Salt 



Dipòsit del carrer Alemanys 



Dipòsit de Palau 



Dipòsit de la Torre Alfons Xll 
(interior) 
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