
Presentació
El treball d’investigació es divideix en dues fases, la primera consisteix a analitzar el 
funcionament d’una planta potabilitzadora d’aigua i reproduir els processos a nivell de 
laboratori, amb dues mostres d’aigua diferents. Durant la segona fase analitzarem la 
composició química de l’aigua de Tarragona potable i apta per al consum humà (des-
prés de passar per la planta potabilitzadora) i la comparem amb la composició d’aigües 
d’altres zones per determinar la seva qualitat. Per a la comparativa s’utilitzaran aigües 
de Lleida, Andorra, el Pallars Sobirà, Capçanes, Falset i la Font Agria de Puertollano. En 
la primera fase podem destacar que la mostra 1 té uns paràmetres, en general, molt més 
elevats que la mostra 2. Analitzar prèviament les mostres obtingudes de diferents parts 
dels rius ens han permès veure com es contaminen i es dissolen minerals a les aigües a 
mesura que baixen de les zones de desgel per arribar al mar. També hem observat que 
els mecanismes per potabilitzar l’aigua han de ser molt precisos i ben escollits i que 
necessiten moltes etapes per fer potable l’aigua, ja que quan volem disminuir un parà-
metre en poden augmentar d’altres que estaven dins del límit, etc. En una segona fase, 
amb les analítiques de les diferents zones de Catalunya podem observar que la majoria 
de les aigües estan dins dels paràmetres que estableix la llei; per tant, no hi ha una gran 
diferència entre les aigües de Tarragona i les de la resta del territori.

Alumne: Nil Espuña Rodríguez
Tutora: Ana Vidal Quintana

Plantes potabilitzadores i 
qualitat d’aigua de Tarragona 
vs altres zones del país



Metodologia
Metodologia de la primera part: analitzar i comparar aigua.
Per analitzar l’aigua hem d’analitzar els valors següents: sulfats, ferro, duresa total, clo-
rur, DQO, demanda química d’oxigen, sòlids en suspensió, pH, conductivitat i terbolesa 
de l’aigua. Per analitzar aquest paràmetre hem utilitzat les eines següents: el turbidíme-
tre, l’espectrofotòmetre, el reactor de bloc digital, el conductímetre i el pH-metre. L’ex-
plicació dels passos de com emprar aquestes eines i com determinar aquest paràmetre 
estan a l’annex 1 del treball.



Metodologia de la segona part: planta potabilitzadora.
Per començar, hem agafat dues mostres d’aigua de diferents zones, les vam agafar del 
riu Gaià i del riu Garona.
A continuació vam analitzar les mostres abans del tractament, per així poder determi-
nar quins processos havíem d’aplicar.

Com podeu veure en aquesta taula, vam realitzar dos tractaments diferents per a cada 
mostra. En el primer tractament hi afegíem sulfat d’alúmina, hidròxid de sodi i hidròxid 
de calci. Mentre que en el segon tractament hi vam afegir sulfat d’alúmina.
Amb el primer tractament estàvem modificant el pH i la capacitat de crear flòculs; men-
tre que en la segona tan sols estàvem modificant la capacitat de crear flòculs.

Cos del treball

En aquesta taula es pot veure l’anàlisi d’aigua amb la reproducció de processos d’una 
planta potabilitzadora. Amb el primer tractament vam aconseguir millorar la terbolesa, 
els clorurs, els sòlids en suspensió i la DQO; per altra banda, vam empitjorar els sulfats, 
la duresa i la conductivitat.
Mentre que amb el segon tractament millorem el mateix, i tan sols empitjorem els sul-
fats i la conductivitat.



Aquesta és la taula de resultats en la quals comparem les diferents aigües amb la de 
Tarragona.
Per la quantitat de ferro tenim que a l’aigua de Puertollano hi té molta presència, això 
podria ser bastant perjudicial per a la salut; però no és l’única, ja que les aigües de Sort, 
Capçanes i Falset també el tenen una mica elevat, però en molta menor quantitat que la 
de Puertollano.
Per sòlids en suspensió tenim l’aigua de Puertollano que el té bastant elevat, això està 
relacionat amb la gran presència de ferro.
Pel que fa als sulfats, les aigües de Bielsa (Andorra) i Puertollano estan lleugerament baixes.
Per pH l’aigua de Puertollano està al límit de ser àcida; el pH tan baix està relacionat 
amb el ferro.
Per acabar, quant a la DQO, cinc de les nou mostres d’aigua estan per sobre del límit.

Conclusions
El primer objectiu que em vaig plantejar per al TDR va ser entendre la importància 
de l’aigua per a les persones, estudiar la seva composició química i veure i entendre 
com es tracta un dels principals problemes que tenim en l’actualitat, com és la con-
taminació de l’aigua.
Gràcies a la cerca d’informació hem pogut assolir el primer dels objectius i, en 
veure que l’aigua abans de ser consumida pels éssers humans s’havia de tractar, 
vam decidir analitzar els processos d’una planta potabilitzadora, per tal de poder 
saber i entendre què s’havia de fer i per què. Una vegada ja disposàvem d’aquesta 
informació, ens vam marcar el següent objectiu que va ser procedir a realitzar una 
potabilització a escala en un laboratori de dues mostres d’aigua agafades en dos 
punts molt diferents de Catalunya. Una procedia de la part baixa del riu Gaià, que 
recull les aigües de les serres de Brufaganya i de Queralt; el punt de mostreig va ser 
a l’alçada del Catllar, per tant el riu ja havia passat per les següents poblacions: San-
ta Coloma de Queralt, Santa Perpètua de Gaià (Pontils), Querol, el Pont d’Armentera, 



Santes Creus, Vila-rodona, Montferri i el Catllar. L’altra mostra, molt diferent, és del 
naixement del riu Garona, a la Vall d’Aran (Lleida), al Pirineu central. En el punt de 
mostreig podem assegurar que no ha tingut contacte amb cap població.
Per tal poder d’assolir aquest segon objectiu vam haver de realitzar assajos en un 
laboratori i prendre consciència de la importància de la química en la nostra vida. 
Una de les coses més diferents en les mostres d’aigua era l’aspecte visual: l’aigua 
del riu Gaià era tèrbola mestre que la del riu Garona era totalment transparent. Per 
tal de millorar aquest paràmetre vam haver d’afegir uns reactius que milloraven 
l’aspecte visual però, per contra, feien augmentar la quantitat de sulfats i la conduc-
tivitat. És per aquest motiu que és molt important estudiar molt bé les quantitats 
de reactius a afegir per tal de no passar-nos dels límits legals establerts, ja que si no 
podríem provocar intoxicacions a les persones. 
Ha estat un treball de recerca que m’ha permès aconseguir els dos objectius propo-
sats, millorant els meus coneixements en el món del aigua. I com es pot comprovar 
a les conclusions de la part experimental, hem aconseguit reduir la terbolesa i els 
sòlids en suspensió, però hem d’ajustar una mica l’addició de reactius per tal de no 
sobrepassar altres contaminants, com són els sulfats (ja que un augment de concen-
tració d’aquest element provocaria malestars a la població).
Perquè el treball fos un èxit primer em vaig haver d’estructurar molt bé tota la in-
formació disponible, entendre-la i saber-la aplicar per mi mateix. Per tant, primer 
vaig realitzar una recerca general de com poder trobar l’aigua a la terra, de la seva 
importància per a la vida i del seu grau de contaminació, dels tipus de tècniques 
que existeixen per depurar-les i dels instruments de laboratori que permeten analit-
zar-les. 
Després vaig definir quines tècniques podia utilitzar al laboratori i quins instru-
ments o mètodes podia utilitzar per comprovar l’efectivitat dels assajos. Una vegada 
vaig començar amb la part pràctica, i sempre amb la ajuda i supervisió del respon-
sable del laboratori de SOLARCA, vaig poder optimitzar les tècniques triades i obte-
nir els resultats esperats i desitjats.
Quant a la comparativa de l’aigua de Tarragona envers la resta d’aigües podem dir 
que s’aprecia que la duresa està lleugerament per sobre la resta, però està dins dels 
paràmetres que es consideren d’aigua lleugerament dura. Pel que fa a la conducti-
vitat podem veure que de totes les aigües analitzades és de les més altes, però dins 
dels paràmetres legals.
M’ha sorprès que en les aigües de Falset, Sort, Tarragona, Capçanes i Andorra la DQO 
està fora dels paràmetres legals. Tenint en compte que venen d’una potabilitzadora, 
podem interpretar que els sistemes de conducció o d’emmagatzematge d’aquestes 
aigües tenen matèria orgànica que provoca aquestes alteracions.
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