
Estat de l’aigua a Vedanthangal i tractament per aprovisionar aigua potable Pàg. 1 

Resum 

El present projecte neix del treball realitzat a Vedanthangal, a l’estat de Tamil Nadu (Índia), en 
col·laboració amb l’ONG Fundació Laia Mendoza (FLM) i amb el finançament del Centre de 
Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC, i s’emmarca dins del compromís adquirit 
per tal de contribuir en la millora de la qualitat de l’aigua en el conjunt de comunitats rurals que 
conformen l’àrea on actua la FLM. 

Amb aquest objectiu, es realitza un estudi en profunditat de l’estat de l’aigua, que no només 
pretén conèixer les característiques de l’aigua de consum, sinó que també posa èmfasi en les 
característiques del sistema d’abastament existent a l’àrea de treball, realitzant una avaluació 
del seu estat. Tanmateix, també s’estudia l’ús que es fa de l’aigua, segons els costums dels 
habitants la zona.  

S’analitza l’aigua de Vedanthangal en diferents punts representatius de la zona i en diferents 
èpoques. Els resultats obtinguts posen de manifest la deficient qualitat microbiològica del recurs, 
que té efecte sobre el creixent nombre de malalties entèriques que pateixen els habitants. 

A més a més, del treball realitzat al camp, es constata el deficient estat en què es troba la 
infraestructura relacionada amb l’abastament d’aigua, que directament o indirecta contribueix en 
la contaminació de l’aigua des dels seus orígens. 

D’acord amb aquesta situació, s’estableixen contactes amb altres organitzacions i agències del 
govern indi per tal de disposar del marc de referència d’actuació adequat, que ha de possibilitar 
l’elecció de la iniciativa encaminada a reduir el nombre de persones sense accés a una aigua 
segura i de qualitat. 

Com a solució al problema es proposen tres alternatives de tractament per a l’aprovisionament 
d’aigua potable a la població de la zona: la cloració, un sistema de tractament integrat basat en 
tecnologies modernes i l’ús de filtres ceràmics d’aplicació domèstica. En els tres casos, 
s’estudien els aspectes característics a tenir en compte en la implementació del sistema, com 
són els requisits de funcionament, instal·lació o manteniment i la formació necessària a impartir 
en cada cas. 

Per últim, s’estableix que les mesures educatives per promoure dins la comunitat una 
conscienciació suficient en aspectes sanitaris i higiènics, són necessàries per a l’èxit de la 
iniciativa a executar i fer que la tecnologia que es decideixi implantar sigui eficaç, sostenible i 
acceptada pels seus beneficiaris. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

L’aigua és tan essencial per a la vida humana com l’aire que respirem. No obstant, aquest 
element vital pot tenir efectes nocius si les seves fonts no estan lliures de contaminació i 
infecció. 

Les afeccions relacionades amb l’aigua són una de les causes més comunes de malaltia i mort, 
i afecten principalment als pobres en els països en vies de desenvolupament. Les malalties 
transmeses per l’aigua que originen afeccions gastrointestinals (incloent-hi la diarrea) són 
causades per beure aigua contaminada. Més de mil milions de persones no tenen accés a una 
aigua segura 0. Es calcula que l’aigua no apta per al consum i la manca de sanejament bàsic i 
d’higiene costen la vida tots el anys a més de 2,2 milions de persones a causa de la diarrea, 1,5 
milions de les quals són nens i nenes menors de cinc anys [24].  

Tanmateix, els nens que moren no són els únics afectats. La diarrea i altres malalties vinculades 
amb l’aigua alteren el desenvolupament i minen la salut de molts milions de nens més. Aquesta 
tràgica estadística posa en relleu la necessitat de què el món compleixi amb el seu compromís i 
assoleixi l’Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni sobre aigua i sanejament, ODM 7, que 
busca reduir a la meitat, per a l’any 2015, la proporció de persones que no tenen accés 
sostenible a l’aigua potable ni al sanejament bàsic [21]. 

En aquest marc de referència, el present projecte neix del treball realitzat a Vedanthangal, a 
l’estat de Tamil Nadu (Índia), en col·laboració amb l’ONG Fundació Laia Mendoza (FLM) i amb 
el finançament del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC, i 
s’emmarca dins del compromís adquirit per tal de contribuir a millorar l’accés a l’aigua de 
qualitat en el conjunt de comunitats rurals que conformen la zona on actua la FLM. 

La FLM treballa en un projecte de desenvolupament global a la zona, on les bases estan 
lligades a l’educació i la sanitat. Dins d’aquests dos àmbits, es treballa transversalment en l’àrea 
de creixement sostenible amb tecnologies apropiades per resoldre la problemàtica vinculada 
especialment amb l’aigua, l’energia, l’agronomia i l’arquitectura. 

1.2. Motivació 

L’accés a una aigua segura, no només entesa com una aigua apta per al consum humà, de 
bona qualitat i que no genera malalties, sinó també contemplada en termes relacionats de 
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quantitat, cobertura, continuïtat i costos, és una necessitat fonamental i un dret humà. És vital 
per a la dignitat i la salut de tots els pobles. 

Els beneficis sanitaris d’un abastament d’aigua de qualitat per a les famílies i persones dels 
països en vies de desenvolupament estan àmpliament documentats. És necessari comptar amb 
mètodes adequats de tractament de l’aigua i evitar la  contaminació secundària de l’aigua 
potable, a banda d’una bona promoció de la higiene per tal d’evitar que la població sense accés 
a aigua segura emmalalteixi i pugui morir. En promig, les intervencions relacionades amb 
l’aigua, el sanejament i la higiene redueixen les malalties diarreiques entre una quarta i tercera 
part [24].  

Així, la deficient qualitat de les aigües que abasteixen Vedanthangal fan necessària una acció 
encaminada a la millora de la qualitat de l’aigua, que no només contempla el disseny d’una 
instal·lació de tractament, sinó que també necessita de la realització d’un estudi en profunditat 
de l’estat de l’aigua. Tot plegat, permetrà l’elaboració d’un material indispensable per a 
l’avaluació de la situació a la zona i la posterior presa de decisions per part de la FLM en la 
continuïtat del projecte de cooperació emprès. 

1.3. Requeriments previs 

L’any 2006 es va iniciar per primera vegada la cooperació amb la FLM en un projecte que 
incloïa una primera identificació de la problemàtica local en diferents sectors. Fruit d’aquella 
feina sorgeix l’actual projecte global de desenvolupament en el que la FLM, l’ONG índia Tamil 
Nadu Foundation (TNF) i la universitat índia Indian Institute of Technology Madras (IITM) 
treballen coordinadament en àmbits com l’educació, la higiene,  la sanitat o la tecnologia. 

La capacitat tecnològica de la UPC i l’IITM, juntament amb el coneixement de la realitat de la 
FLM i la TNF fan que el projecte tingui una vessant integrada dins aquest desenvolupament 
global. 

Així doncs, previ a l’inici d’aquest projecte, l’agost de 2006, es realitzà un diagnòstic inicial de la 
qualitat de l’aigua a Vedanthangal que mostrava la viabilitat i la necessitat real de tirar endavant 
el projecte. En aquest primer moment, es formulà de manera adequada el problema a què es 
volia fer front, com a element integrador per a la millora de salut de la població. Posteriorment, el 
febrer de 2007 s’iniciaren les tasques per a la identificació dels aspectes importants a tenir en 
compte durant les diferents fases d’execució del projecte. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

El programa per a la millora de l’aigua a Vedanthangal, engegat l’agost de 2006 inclou una sèrie 
d’activitats i iniciatives, entre les quals trobem el present projecte, que s’emmarca dins l’objectiu 
general de millorar la qualitat de vida dels habitants, principalment en termes de salut i 
educació.  

Així, l’objectiu específic del projecte en qüestió és el de millorar la qualitat de l’aigua de consum 
i, per tant, contribuir a la reducció del nombre de persones sense accés a una aigua segura i de 
qualitat. 

Per a l’execució d’aquest propòsit, a banda de realitzar una capacitació personal amb la 
temàtica i la realitat local, serà necessari: 

- localitzar el punts d’abast d’aigua, 

- realitzar una anàlisi de la situació actual entorn del subministrament i consum d’aigua, 

- establir un protocol de mostreig adequat als recursos de la zona, 

- analitzar l’aigua per tal de conèixer-ne les característiques, 

- estudiar propostes que duguin a l’elecció del tractament per aprovisionar aigua potable i,  

- capacitar població local per poder fer un seguiment continu, 

sense perdre de vista en cap moment els aspectes polítics, tècnics, econòmics, ambientals i 
socioculturals que condicionen aquest projecte. Els diferents agents locals seran indispensables 
en aquesta tasca. 

2.2. Abast del projecte 

Aquest projecte vol posar de manifest la realitat de milers de persones del sud-est indi i donar a 
conèixer les característiques de l’aigua de consum i l’estat en què es troben els sistemes de 
distribució de l’àrea de treball, tan generalitzables a la resta de l’Índia.  

Amb la feina realitzada al llarg de cinc mesos de treball de camp i la posterior compilació de 
totes les dades recollides, es desitja donar resposta a una creixent necessitat d’aigua de qualitat 
a les zones rurals. 
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Del compendi d’informació que recull aquest projecte, es vol poder establir un precedent 
d’actuació fàcilment extrapolable que permeti a la FLM ampliar els ajuts donats actualment i 
realitzar intervencions en altres zones de l’Índia. 
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3. Situació i problemàtica entorn de l’aigua a Vedanthangal. 
Treball de camp 

3.1. Tamil Nadu 

En aquest apartat es presenta una visió general de diferents aspectes que caracteritzen Tamil 
Nadu i que en determinen el context de desenvolupament humà actual, per passar a tractar, 
posteriorment, el tema concret de l’aigua en aquest estat indi. 

Tamil Nadu, l’estat més meridional de l’Índia, està situat entre el golf de Bengala a l’est, l’oceà 
índic al sud i, els Ghats Occidentals i el mar aràbic a l’oest. Tal i com es pot veure a la figura 3.1, 
al nord i a l’oest, delimita amb els estats de Karnataka, Andhra Pradesh i Kerala. Tamil Nadu 
presenta una rica varietat i diversitat en la seva geografia i clima amb les seves planes 
costaneres que coexisteixen amb les selves tropicals, valls i punts de muntanya. 

 
figura 3.1. Mapa polític de l’Índia. Font: [32] 

 



Pàg. 12  Capítol 3. Situació i problemàtica entorn de l’aigua a Vedanthangal. Treball de camp 

Tradicionalment, l’estat s’ha dividit en cinc regions geogràfiques diferents: Kurinji (zona 
muntanyosa), Mullai (zona boscosa), Palai (zona àrida), Marudham (regió fèrtil) i Neidhal (zona 
costanera). A banda dels Ghats occidentals, que separen Kerala de Tamil Nadu, l’estat també 
posseeix una altra cadena muntanyosa, els Ghats orientals, formats bàsicament per turons 
rocosos. El principal riu és el Cauvery, de 760km de longitud, que juntament amb els rius Palar, 
Pennar, Vaigai i Tamiraparani conformen la conca hídrica de l’estat. 

Tal i com mostra a la figura 3.2, l’estat es troba dividit en 30 districtes, que al seu torn es 
divideixen en taluks, unitats administratives inferiors, formades per ciutats i panchayats, nom 
que es dóna als consells locals dels pobles, creats per a l’autogovern local i el desenvolupament 
rural. 

 

figura 3.2. Districtes de Tamil Nadu. Font: [16] 

Segons el cens de 2001, la població de l’estat és d’uns aproximats 62 milions d’habitants i la 
densitat de població és de 478 persones per km2. Tamil Nadu és avui dia un dels estats més 
urbanitzats de tot el país, amb un 42% de població urbana. La capital de l’estat, Chennai 
(antigament anomenada Madràs) és la quarta ciutat més gran del país i forma la 35a àrea 
metropolitana més poblada del món, amb més del 30% de la població vivint en slums [18]. 
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A Tamil Nadu, tal i com succeeix a la resta del país, el sistema de castes està profundament 
arrelat, tot i que la discriminació ha estat legalment abolida per la constitució índia. D’acord amb 
aquest fet, la promoció social i la millora de la qualitat de vida de les castes baixes està 
fortament condicionada i limitada culturalment.  

L’agricultura és el pilar de l’economia de l’estat des de la independència de l’Índia, amb més 
d’un 65% de la població que depèn d’aquest sector per a viure. D’aquesta activitat se’n deriven 
clars vincles amb el creixement econòmic, ja que l’agricultura impulsa la demanda de 
fertilitzants, pesticides i maquinària, i proveeix de matèria prima les indústries del cotó, sucre i 
olis vegetals. No obstant, aquesta activitat econòmica pot estar limitada per algunes de les 
característiques en què es basa, com són: (a) la seva dependència espacial i temporal amb el 
monsó, (b) el fet que el 95% de les aigües superficials i el 70% de les aigües subterrànies ja 
estan explotades, i (c) la creixent pressió sobre la terra [17]. 

Tot i que el percentatge de les àrees cultivades sobre el total del territori tàmil és 
aproximadament el mateix que la mitja a tota l’Índia, les intensitats de cultiu i regadiu són majors 
en aquest estat. La manca de recursos hídrics fa que, en promig, d’un 12% a un 16% de les 
terres de cultiu romanguin en guaret cada any i l’oportunitat d’afegir noves àrees de cultiu sota 
regadiu no només és limitada, sinó prohibitiva en termes de cost [17]. La promoció de 
tecnologies apropiades i estratègies de desenvolupament en terres àrides i zones de secà 
repercutiria en múltiples beneficis, com són: garantir la seguretat alimentària, augmentar els 
ingressos dels agricultors petits i marginals, millorar la viabilitat de l’agricultura i restaurar 
l’equilibri ecològic. 

A continuació, a través de les taules a què es fa referència (disponibles a l’annex A.6), es 
pretenen donar a conèixer diverses característiques de l’estat de Tamil Nadu i dels districtes 
que el componen, en termes de població, superfície, cobertura d’aigua i precipitacions. Els 
diferents districtes han estat ordenats a les taules segons la posició que ocupen al territori 
estatal, anant de nord a sud, ja que d’això en depenen molts dels aspectes que els 
caracteritzen. 

A la taula A.1 queda palesa quina és la distribució poblacional al llarg del territori dels diferents 
districtes. Així, s’identifiquen els districtes eminentment rurals, entre els quals es troben 
Cuddalore, Tiruvannamalai, Dharmapuri, Nagapattinam i Dindigul, entre altres. No obstant,  
durant la dècada de 1991 a 2001 la població rural de l’estat ha experimentat un descens en pro 
del creixement de la població aplegada a les zones urbanes, tal  i com s’observa a la taula A.2, 
que contrasta amb la generalitzada tendència creixent per una vida rural. El districte de 
Kancheepuram, al qual pertany el panchayat de Vedanthangal, compta amb 4.433km2 de 
superfície i una població rural de 1.342.502 habitants.  
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A la taula A.3 es fa referència a la distribució de la població entre les múltiples religions 
practicades a Tamil Nadu, essent la hinduista la més extensa amb un 88% de practicants, 
seguida de la religió musulmana amb un 5,5%. 

La vida a Tamil Nadu, igual que a la resta del territori indi, està fortament lligada a les estacions 
plujoses que se succeeixen al llarg de l’any, essent aquest vincle més fort a les zones rurals. 
Així, l’activitat econòmica, la xarxa de transports, l’agricultura i en darrer terme, l’aigua de 
consum disponible, estan condicionades al pas de les diferents estacions. En funció de la latitud 
i longitud ocupada pels diferents districtes, les precipitacions seran diferents, tal i com es mostra 
a la taula A.4 i A.5. En general, el gruix de precipitacions es té durant el monsó nord-oriental, 
essent comunes durant els mesos d’estiu les restriccions d’aigua a les àrees rurals. Al districte 
de Kancheepuram es rebé un total de 1.072mm de precipitació durant l’any 2006. La mitjana del 
conjunt de l’estat se situa entorn els 968mm en el mateix any. 

En darrer lloc, la taula A.6 dóna a conèixer quin és l’estat del subministrament d’aigua a les 
vivendes de les diferents zones rurals de cada districte, distribuïdes segons la quantitat d’aigua 
de què disposen diàriament. Històricament, les infraestructures desplegades al camp han estat 
insuficients i, actualment, moltes d’elles han esdevingut velles i es troben en un estat de 
conservació i manteniment nefast. No obstant aquest fet, l’agència estatal amb poder sobre la 
matèria (Tamil Nadu Water and Drainage Board) actua per a millorar la situació i disminuir el 
nombre de vivendes rurals sense cobertura d’aigua, però encara són moltes les famílies que no 
disposen de la quantitat suficient d’aigua fàcilment accessible. 

3.2. Aproximació a Vedanthangal 

Vedanthangal, es troba a l’estat de Tamil Nadu, al districte de Kancheepuram, 80km al sud-est 
de Chennai i 80km al nord de Pondycherry. L’accés a Vedanthangal és relativament bo: 12km 
de carretera secundària separen el poble, de l’encreuament de Padalam, lloc de pas de l’autovia 
NH45, que enllaça la capital de l’estat amb l’extrem més meridional del país, Kanyakumari. 

El panchayat (consell local) està compost per 7 comunitats, amb una població total de 3.780 
habitants, el 90% dels quals es dediquen a l’agricultura de subsistència. A continuació 
s’exposen diferents aspectes rellevants que caracteritzen la vida a Vedanthangal, com són 
l’educació, la societat, l’economia i la població. 

En el text, Vedanthangal es referirà al conjunt de les 7 comunitats que el formen. Així, no 
necessàriament s’utilitzarà la terminologia panchayat per fer al·lusió al conjunt de la zona rural 
en qüestió. Només s’especificarà quan es faci referència a la comunitat de Vedanthangal 
pròpiament dita. 
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Educació 

Els infants de Vedanthangal tenen la possibilitat d’assistir a un dels 7 anganwaddys 
(assimilables a les llars d’infància) existents a les diferents comunitats, on es proporciona als 
nens un mínim de dos àpats al dia i espai on estar durant tot el matí, acompanyats per la 
professora i una cuinera. Quant a l’educació que s’imparteix en aquests centres 
governamentals, cal destacar que és del tot deficient i que existeix un gran absentisme per part 
de les professores encarregades.  

Hi ha una escola d’educació primària del govern, per estudiants de 6 a 10 anys, a cadascuna de 
les 7 comunitats que formen el panchayat, i una única escola de secundària per estudiants d’11 
a 15 anys on també hi assisteixen joves de les poblacions veïnes. Els dos últims anys d’escola 
previs a l’accés a estudis superiors (16 a 18 anys) es cursen fora de Vedanthangal, normalment 
a la població de Maduranthakam.  

En aquests centres hi assisteixen un nombre molt elevat d’estudiants, amb la qual cosa la 
massificació suposa un problema, com ho és també la baixa qualitat de l’ensenyament que 
ofereixen. A banda d’això, existeix un gran nombre de joves, majoritàriament noies, que deixen 
passar l’oportunitat d’anar a l’escola per poder atendre les tasques i responsabilitats 
domèstiques. 

Societat 

El sud de l’Índia, i especialment Tamil Nadu, és el bressol de la cultura dràvida, amb una 
problemàtica singular, diferent a la que presenten els estats de cultura ària del nord. A l’Índia, 
malgrat el sistema de castes està prohibit pel Govern indi des dels anys 60, segueix existint, 
especialment a les zones rurals, i la societat se’n beneficia. Així doncs, els fonaments socials 
són més religiosos que polítics. 

Una casta és cada una de les classes socials establertes per l’hinduisme i es caracteritzen per 
aglutinar un grup de persones que comparteixen uns ancestres, tenen en comú una llengua, un 
territori, unes divinitats i, en temps antics, una professió. Són comunitats que cohesionen els 
individus que hi pertanyen per llaços familiars i estan basades en el naixement, la llei del karma i 
la idea de puresa, formant grups solidaris però immobilistes. 

A Vedanthangal hi ha una àmplia majoria de població pertanyent a les Scheduled Castes (SC), 
que són els dalits, anteriorment anomenats intocables, sense casta. També hi ha habitants de 
les Scheduled Tribes (ST), descendents dels aborígens, que conformen el grup més marginat; 
es dediquen a tasques dures i desagradables a canvi de sous irrisoris i no disposen 
d’enllumenat a les seves cases. Els grups pertanyents a les Other Backward Castes (OBC) són 
castes baixes hindús: barbers, fabricants de cistells, petits comerciants i camperols. Dins de les 
Forward Castes (FC) s’engloben les castes altes, habitualment terratinents. Els cristians de 
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Vedanthangal, com la majoria dels de Tamil Nadu, es contemplen dins de la categoria SC-
Christians, és a dir, conversos procedents de les SC de la comunitat hindú.  

Els dalits, generalment, no posseeixen terres i són jornalers contractats pels terratinents. Els 
sous que reben els homes se situen entorn d’unes 50 rupies (lleugerament per sota d’1 euro), 
mentre que les dones perceben 25 rupies diàries, per la mateixa feina. 

El sistema de dot, segons el qual els pares de la núvia han de pagar una quantitat a la família 
del nuvi, està fortament arrelat a Vedanthangal. Aquesta quantitat s’entrega principalment en or i 
varia en funció de la posició econòmica del nuvi i de l’educació rebuda (el nivell d’estudis de 
l’home ha de ser, generalment, superior al de la dona). D’aquesta situació, sorgeix el problema 
que els pares no tenen interès en què les seves filles estudiïn, fet que provocaria l’encariment 
de la dot a l’hora de pactar el matrimoni. 

Economia i població 

L’activitat econòmica principal a Vedanthangal és l’agricultura, que es basa en els cultius d’arròs 
i de cacahuet, els quals depenen en gran mesura del monsó. El bestiar està format per vaques, 
cabres i búfales, dels que se n’extreu, principalment, llet. 

La principal indústria de la zona és la confecció tèxtil, tot i que no absorbeix gran quantitat de 
treballadors ja que les empreses s’ubiquen en nuclis urbans allunyats de Vedanthangal i els 
desplaçaments associats suposen una despesa important en la partida del salari que es percep. 

Les activitats professionals estan, generalment, reservades als homes, mentre que les dones es 
dediquen a les tasques domèstiques, que en el cas de l’Índia requereixen molta feina degut a 
l’inexistència de serveis: s’ha d’anar a buscar aigua a les aixetes públiques, s’ha de fer la 
bugada a ma, s’ha d’anar a buscar la llenya per a cuinar... 

La taula 3.1 es mostra la distribució de població per comunitats al panchayat de Vedanthangal. 

 

Comunitat Habitants  Cases Nens (0-5 anys) 

Vedanthangal 1102 443 134 

Chithraikodam 370 78 32 

Valayaputhur 609 177 55 

Mettu Theru 139 48 17 

Chittathur 643 148 57 

Tureyur 222 50 15 

Vinayaganallur 743 261 50 

taula 3.1. Població del panchayat de Vedanthangal per comunitats 
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3.3. Funcionament i característiques del sistema d’abastament 

El sistema d’abastament d’aigua de Vedanthangal no distribueix l’aigua directament a les cases 
de les diferents comunitats, sinó que ho fa a través d’aixetes públiques disposades en carrers i 
camins, la qual cosa vol dir que, diàriament, és necessari anar a buscar la quantitat d’aigua a 
utilitzar durant el dia.  

Cadascuna de les 7 comunitats disposa del propi sistema d’abastament, de funcionament 
anàleg, basat en l’ús de pous o perforacions, tancs d’emmagatzematge i aixetes, que es 
caracteritzen pels següents aspectes.  

Els pous estan excavats a mà, degut a la manca de recursos existents a la zona, de manera 
que s’aprofundeixen amb l’ús d’explosius, l’ús del martell pneumàtic i el pic i la pala, tal i com 
s’observa a la figura 3.3, essent necessari que el pou romangui sense aigua. L’extracció dels 
materials es realitza mitjançant politges i les zones susceptibles de produir-se despreniments 
estan revestides amb pedres o maons i ciment, tal i com es veu a la figura 3.3. L’entrada de 
l’aigua es realitza a través de les fissures existents a la roca, material consolidat que no dóna 
lloc al moviment dels materials de l’aqüífer cap a l’interior del pou amb el pas del flux d’aigua. 
Existeixen també perforacions en certes localitzacions de Vedanthangal, que agafen l’aigua 
directament del subsòl i la bombegen al tanc a què estan connectats. 

 

figura 3.3. Visió en profunditat del pou de Vedanthangal 
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En general, els pous d’aigua es troben en condicions deficients; la majoria no estan coberts i, en 
alguns casos, les parets s’han desprès deixant-los al descobert i facilitant així l’entrada de 
qualsevol element contaminant extern, com poden ser ocells o brossa. A la figura 3.4 es poden 
veure els detalls constructius de la paret i el revestiment interior d’un pou, així com el nefast 
estat en què es troba. 

 

figura 3.4. Detalls del pou de Mettu Theru (Vedanthangal) 

Els tancs d’emmagatzematge reben l’aigua bombejada des de les bombes submergides de 
cada pou a què estan connectats (cada tanc rep aigua d’un únic pou). Les dimensions dels 
tancs varien entre els 4 i els 6m de diàmetre i els 3 i 5m d’alçada, en funció de la població a 
abastir i, en conseqüència, de la comunitat en què es troben. Estan construïts amb ciment i es 
troben elevats i, tot i que estan coberts, disposen d’una obertura que permet l’accés a l’interior 
per mitjà d’una petita escala. El seu aspecte es mostra a la figura 3.5. 

 



Estat de l’aigua a Vedanthangal i tractament per aprovisionar aigua potable Pàg. 19 

 

figura 3.5. Tanc de Chittathur i aixeta de Kootroad 

Les aixetes (figura 3.5) es troben distribuïdes per diferents punts de les comunitats. Estan 
construïdes amb materials poc duradors, per la qual cosa la majoria d’elles es troben en males 
condicions ja que moltes no es poden tancar, fet que suposa un problema de cara a l’estalvi 
d’aigua. La responsabilitat de tancar les aixetes una vegada ja s’han fet servir recau sobre la 
població de la zona per tal d’evitar malgastar aquest bé tan necessari (i això no sempre es fa 
bé).  

A cada comunitat hi ha un responsable d’accionar el sistema que bombeja l’aigua del pou cap al 
corresponent tanc. Aquesta acció s’acostuma a dur a terme a les tardes (tot i que existeix certa 
flexibilitat en l’horari) per tal que l’endemà pel matí el tanc estigui ple i llest per a buidar. Aquesta 
mateixa persona també posa en funcionament la vàlvula que permet el pas de l’aigua des del 
tanc cap a les aixetes públiques. El bon funcionament d’aquest sistema recau exclusivament en 
aquest responsable. 

El servei de distribució d’aigua funciona una vegada al dia, de manera gratuïta: cada matí, les 
dones i nenes recullen amb diferents recipients tota l’aigua que utilitzaran durant el dia. Les 
aixetes funcionen des de les 6 del matí, fins que el tanc que les alimenta es buida 
completament, la qual cosa succeeix al cap d’unes dues hores.  
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Diàriament es repeteix la sistemàtica, tot i que a l’estiu (estació seca) aquesta rutina està 
subjecta a certa variabilitat, ja que, degut a problemes d’escassesa d’aigua, és ben comú que 
les aixetes d’algunes comunitats no arribin a funcionar en cap moment del dia o ho facin a 
deshora, en funció de la capacitat de recuperació del pou. En aquests casos, la població es veu 
obligada a desplaçar-se a altres comunitats on no tenen manca d’aigua, o bé han d’anar 
directament al pou a buscar-ne; tot plegat depèn de la proximitat al següent punt de distribució o 
emmagatzematge d’aigua. 

Cal remarcar, per últim, que la propietat legal del sistema d’abastament d’aigua pertany al 
govern, de manera que el manteniment de la infraestructura i els costos relacionats amb el seu 
funcionament són responsabilitat del panchayat. Tanmateix, qualsevol actuació que es vulgui 
dur a terme requerirà el permís adequat. 

3.4. L’aigua: usos, quantitat i qualitat 

L’aigua d’ús domèstic, entesa d’utilitat per a qualsevol de les tasques que es desenvolupen en 
el si de la llar es pot subdividir, en el cas concret de Vedanthangal, en els següents usos: 

- Consum, tant d’aigua de beguda com per cuinar 

- Higiene, incloent les necessitats personals i domèstiques 

- Abeuratge del bestiar 

Entorn de l’aigua es desenvolupa la vida a Vedanthangal. A les 5 de la matinada, abans que 
surti el sol i quan l’ambient encara és fresc, comencen les tasques domèstiques, que es 
repetiran al llarg de la jornada, entre les quals destaca l’acció d’anar a buscar aigua a l’aixeta 
pública més propera per tal d’aprovisionar-se de tota l’aigua que necessitaran durant el dia. Es 
renten, netegen roba, preparen el te, cuinen l’arròs (aliment bàsic de la dieta) que menjaran 
durant tot el dia petits i grans, netegen tots els utensilis de cuina utilitzats, donen de beure als 
animals... 

No obstant, totes aquestes accions estan condicionades pel funcionament del sistema 
d’abastament ja detallat i l’època de l’any viscuda, ja que com ja s’ha dit anteriorment, durant 
l’estació seca l’aigua és un bé escàs, difícil d’aconseguir i subjecte a majors desplaçaments per 
tal d’aconseguir-ne. 

Les famílies recullen i emmagatzemen de 15 a 40 litres d’aigua per persona i dia, en funció de 
l’edat dels membres de la casa i la proximitat de l’aixeta pública, així com també del nombre 
d’animals que es posseeixen, essent menor la quantitat recollida diàriament com menys bestiar 
es tingui i, com més infants i avis es tinguin a la casa. La mitjana de consum per persona i dia, 
fora de l’època seca, ronda els 30 litres per persona i dia. 
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Pel que fa a la qualitat de l’aigua, com ja s’ha dit anteriorment, es caracteritza per l’alta càrrega 
bacteriològica que conté. L’estat en què es troben els pous i els tancs, no contribueix de cap 
manera en la millora d’aquesta situació, així com tampoc ho fan la inexistent neteja i desinfecció 
dels tancs.  

Caldria esperar que els responsables del funcionament del sistema d’abastament d’aigua 
desinfectessin periòdicament amb hipoclorit càlcic en pols els tancs de les comunitats a les que 
pertanyen, sota les ordres del president del panchayat. No obstant, la realitat indica que aquesta 
desinfecció no es fa o es fa cada massa temps, bé perquè als responsables no se’ls proveeix 
del material necessari o bé, perquè no es té la consciència de la necessitat d’aquesta acció. 

3.5. Punts d’estudi 

Sobre tot el territori de Vedanthangal es troben pous excavats, ja sigui a les proximitats de les 
comunitats o bé enmig de camps de cultiu, alguns dels quals són d’ús agrícola. Aquests últims 
pous, que tan poden ser privats com públics, irriguen la multitud de conreus repartits per tota la 
zona, inundant els camps, i no constitueixen un recurs d’aigua d’ús domèstic. Per aquest motiu, 
els pous agrícoles no seran objecte d’estudi en el present projecte, de manera que la 
prospecció del terreny se centrarà en els pous d’aigua d’ús domèstic i els tancs, i el posterior 
anàlisi d’aigües dels punts de mostreig que més endavant es definiran. 

Amb aquest propòsit, s’han localitzat els punts que formen part del sistema d’abastament 
d’aigua a les diferents comunitats de la zona en qüestió i s’han introduït els mateixos en 
coordenades GPS, utilitzant el software CompeGPS LAND, així com també se n’ha realitzat una 
inspecció visual dels mateixos, tenint la precaució de fer-ne una breu descripció de les 
característiques i l’estat en que es troben. El resultat es troba a la taula 3.2, que mostra de 
manera esquemàtica tota la informació introduïda al programa de GPS. Es dóna la localització 
dels punts, així com la latitud i longitud que ocupen. Normalment, els pous o perforacions i tancs 
d’una determinada zona abasteixen la població de la mateixa zona, tot i que de vegades no és 
així. En aquests casos s’especificarà quin és el destí final de l’aigua i, per tant, quina població 
en té accés.  

 

 

 

 

 

 



Pàg. 22  Capítol 3. Situació i problemàtica entorn de l’aigua a Vedanthangal. Treball de camp 

Localització Coordenades Descripció 

1 Pou Kootroad 
12° 33,124’N 

79° 50,679’E 

La meitat del pou està derruïda, inclosa part de la seva paret. 

Es veu el fons del pou, i no sembla que estigui massa ple. 

2 Tanc Kootroad 
12° 33,183’N 

79° 50,710’E 
Alçada, 4m. Abasteix a unes 300 persones. 

3 
Pou 

Vinayaganallur 

l2° 33,788’N 

79° 50,951’E 

A dia 21/3/07 està molt buit. No obstant, l’aigua està clara i es 

veu el fons. Es troba enmig de la llacuna que es forma durant 

el monsó. 

4 
Tanc 

Vinayaganallur 

l2° 33,741’N 

79° 51,178’E 

Diàmetre, 4m. Alçada, 4m. Abasteix a unes 450 persones. La 

trampeta per accedir al seu interior es troba en bon estat. 

5 Pou Chittathur 
12° 33,339’N 

79° 50,332’E 

Diàmetre, 9m. Se’n desconeix la profunditat. Se suposa que 

esta aproximadament a la meitat de la seva capacitat (a dia 

6/3/07). No està cobert: s’han desprès la majoria dels blocs 

de formigó que el tapaven. L’aigua no sembla que estigui 

tèrbola, tot i que hi ha una capa superficial de brutícia que no 

deixa veure més enllà. La casa on es troba el sistema 

d’accionament de la bomba està en bon estat. 

6 Tanc Chittathur 
12° 33,433’N 

79° 50,017’E 

Diàmetre, 5m. Alçada, 4m. Abasteix a unes 450 persones. 

Tapat amb formigó. A la seva superfície només hi ha cinc 

obertures per on es veu l’aigua en el seu interior. No es pot 

accedir al seu interior. Se’n desconeix el nivell (més o menys 

està per la meitat). Es veu matèria en suspensió, però 

aparentment, l’aigua no està molt tèrbola.  

7 Pou Tureyur 
12° 34,043’N 

79° 50,176’E 
La superfície del pou està molt ben conservada. 

8 Tanc Tureyur 
12° 34,387’N 

79° 50,257’E 

Diàmetre, 4m. Alçada, 3m. Abasteix unes 300 persones. Té 

una trampa metàl·lica de 60x60cm i un petit orifici de 

10x10cm. A les 8h del dia 20/3/07 està buit.  

9 
Pou 

Chithraikodam 

12° 32,235’N 

79° 50,665’E 

Es conserva en mal estat. Hi ha un forat a la seva superfície 

de 2x2 m. La paret del pou està bé. 

10 
Tanc 

Chithraikodam 

12° 32,586’N 

79° 50,796’E 

Diàmetre, 4m. Alçada, 3m. Abasteix a unes 400 persones. El 

tanc té pèrdues per la seva base. A la superfície té dos forats 
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de 4x4cm cadascun, a part de la tapa de 30x30 cm. A les 

16h està ple (6/03/07). Al darrere hi ha una llacuna. 

11 
Pou Mettu Theru 

(Vedanthangal) 

12° 33,339’N 

79° 50,992’E 

Està molt obert i molt buit. Sembla molt profund. Connecta 

amb el tanc que hi ha davant de la oficina de la FLM a la 

comunitat de Vedanthangal. 

12 
Tanc Mettu Theru 

(Vedanthangal) 

12° 32,902’N 

79° 51,089’E 

Diàmetre, 5m. Alçada, 4m. Abasteix unes 600 persones a la 

comunitat de Vedanthangal. És el tanc que hi ha davant de la 

oficina de la FLM. Disposa d’una única obertura per la qual 

s’accedeix a l’interior. L’aspecte superficial de l’aigua sembla 

correcte. 

13 
Pou Annamal 

Nagar 

12° 33,098’N 

79° 50,674’E 

Està completament destapat i pràcticament buit. Sobre la 

superfície de l’aigua es veu brutícia pròpia de la natura. Part 

de la paret del pou està trencada: no existeix. 

14 
Tanc Annamal 

Nagar 

12° 32,896’N 

79° 50,543’E 

Diàmetre, 4m. Alçada, 3m. Abasteix a unes 300 persones. A 

les 9:45h del dia 20/3/07 està completament ple (l’han 

omplert fins vessar), amb la qual cosa no s’aprecia terbolesa 

o brutícia superficial a l’aigua. En la seva superfície el tanc té 

una barana protectora. 

15 Pou Passumbur 
12° 32,533’N 

79° 52,415’E 

Està totalment destapat degut a la seva tipologia constructiva 

(és així). A dia 21/3/07 està molt ple i té una capa superficial 

de brutícia. Està situat lluny del nucli rural, enmig de camps 

de cultiu. 

16 Tanc Passumbur 
l2° 32,379’N 

79° 52,134’E 

Diàmetre, 5m. Alçada, 4m. Abasteix a unes 500 persones. A 

la seva superfície només té la obertura per accedir al seu 

interior. L’aigua que hi resta a l’interior té una capa de brutícia 

superficial. 

17 
Perforació Mettu 

Theru 2 

12° 33,164’N 

79° 51,113’E 

L’aigua per al tanc s’agafa directament del subsòl mitjançant 

una bomba que es controla des d’una caseta situada al 

costat de les canonades. 

18 
Tanc Mettu Theru 

2 

12° 33,251’N 

79° 50,872’E 

Diàmetre, 6m. Alçada, 4m. Abasteix unes 300 persones. Té 

dues trampes metàl·liques a través de les quals s’accedeix 

dins del seu interior. La superfície disposa d’una barana 

protectora. L’aigua que conté no prové de cap pou, sinó que 
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s’omple directament d’una perforació al subsòl. A les 9h del 

dia 20/3/07 l’estant omplint, amb la qual cosa no es pot 

observar l’estat de l’aigua: està remoguda.  

19 
Perforació 

Valayaputhur 

12° 32,712’N 

79° 50,376’E 

No existeix pou. L’aigua que omple cada dia el tanc s’agafa 

del subsòl directament, mitjançant l’accionament d’una 

bomba situada en una caseta adjacent a les canonades. 

20 
Tanc 

Valayaputhur 

12° 32,674’N 

79° 50,672’E 

Diàmetre, 3m. Alçada, 4m. Abasteix a unes 400 persones. La 

trampa sobre la seva superfície està feta de fusta. Al terra hi 

ha una petita bossa amb una pols de color blanc (sembla que 

pot ser clor). A les 9:30h del dia 20/3/07, estan omplint el 

tanc.  

21 Perforació SCI 
12° 33,205’N 

79° 50,663’E 

Pertany a la FLM i s’utilitza per a l’ús de les instal·lacions que 

tenen en aquest lloc: parvulari, escola de costura i 

informàtica. Tanmateix, qualsevol persona del poble hi pot 

anar per proveir-se d’aigua. 

22 

Tanc 

Vedanthangal 

anganwaddy 

12° 32,743’N 

79° 51,014’E 

Diàmetre, 6m. Alçada, 5m. Està situat al costat d’una llacuna. 

Des de fa un any no funciona per problemes amb la bomba 

que el connecta amb el corresponent pou. Les aixetes de la 

zona, s’abasteixen de Mettu Theru. 

   taula 3.2. Punts d’estudi del sistema d’abastament d’aigua a Vedanthangal 

A la figura 3.6 s’adjunta un mapa amb la localització dels esmentats punts, per tal de situar-los 
geogràficament a l’àrea de Vedanthangal. Cal destacar que, per a l’efecte, s’ha utilitzat l’únic 
mapa a què s’ha pogut tenir accés de manera no oficial, ja que el Survey of India, agència del 
govern que elabora els mapes del país, no en permet la divulgació. Donat que el mapa data de 
l’any 1972, les diferents comunitats rurals no estan fidelment representades com són a 
l’actualitat, però serveix per al propòsit marcat. 
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figura 3.6. Localització dels punts d’estudi. Font mapa: Lakshmana Swamy, Hydro-Soil 
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3.6. Qualitat de l’aigua 

3.6.1. Treball previ a l’inici de la realització de les anàlisis 

Gràcies al conveni signat entre la UPC i la universitat índia IITM (annex C) es va tenir 
l’oportunitat de realitzar un curs de tècniques d’anàlisi de laboratori durant el mes d’abril de 2007 
(annex D). Per aquest motiu, es van utilitzar les instal·lacions del departament d’Enginyeria 
Mediambiental sota la tutela de la professora Ligy Philip, per tal d’aprendre els diferents 
mètodes d’anàlisi utilitzats en la determinació dels diferents paràmetres característics de l’aigua 
i poder realitzar de manera autònoma les posteriors anàlisis planificades a Vedanthangal. No 
obstant, degut a la multitud de mostres a analitzar, la llunyania dels laboratoris respecte 
Vedanthangal, les dificultats de transportar les mostres amb els mitjans de transport existents, la 
limitació temporal i la dificultat de disposar a qualsevol hora dels laboratoris, es va desestimar 
aquesta idea per passar a utilitzar els serveis oferts pels laboratoris professionals de Chennai.  

Així, es va buscar el laboratori indicat per a fer les anàlisis i es va definir la ruta més ràpida per 
arribar-hi, ja que Chennai i Vedanthangal estan separades per un trajecte de tres hores en 
condicions de circulació bones. Tanmateix, també es va comprar tot el material necessari per a 
la presa de mostres, tals com corda per a agafar les mostres del fons del pou, bidons de plàstic 
o ampolles de vidre esterilitzades per a les anàlisis bacteriològiques. 

A banda de tot això, es va desenvolupar i realitzar una enquesta per a la millora de 
Vedanthangal com a eina bàsica per identificar la problemàtica de la zona, no només en el 
camp de l’aigua, sinó també en el camp de la sanitat i les energies renovables que es promouen 
des de la FLM. Així, del conjunt de les dades obtingudes, se n’ha fet una anàlisi que ha servit 
per identificar les prioritats i els problemes que preocupen a la població, així com també ha 
servit per conèixer els problemes de què els habitants de la zona no són conscients. Aquesta 
visió integrada de la realitat i les necessitats de Vedanthangal es recull a l’annex B.  

3.6.2. Punts de recollida de mostres 

En base als punts d’estudi ja definits, juntament amb la FLM s’han establert els punts de 
mostreig per a les primeres anàlisis tenint en compte la importància de la comunitat on estan 
ubicats, així com també l’estat de les infraestructures (pous i tancs). Així doncs, s’han pres 
mostres dels pous i tancs de Vinayaganallur, Chittathur i Vedanthangal (números 3, 4, 5, 6, 11 i 
12 respectivament, segons la taula 3.2), així com també d’una de les aixetes de cadascuna 
d’aquestes tres comunitats, amb la intenció d’identificar si existeix variabilitat entre les diferents 
fonts d’aigua i determinar on es troba l’entrada de contaminació. 

Amb la voluntat d’analitzar també si existeix certa variació en funció de les diferents estacions 
de l’any s’han realitzat unes segones anàlisis, en les que s’han descartat alguns dels punts  ja 
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analitzats i també s’han agafat noves mostres diferents a les anteriors, per tal de disposar de 
més dades.  

3.6.3. Protocol de mostreig 

Abans de sortir al camp per a fer el mostreig, s’ha de verificar que tant el material adient com els 
altres requisits estiguin a punt. A tal efecte, es diferencien les següents fases: 

 Planificació 

La planificació analítica inclou la selecció dels paràmetres físics, químics i biològics que es 
pretenen determinar, així com la determinació i identificació convenient dels punts que s’han de 
mostrejar. 

 Distribució en l’espai dels punts de mostreig 

Abans d’efectuar el mostreig se n’ha de valorar l’objectiu i l’abast. Una qüestió fonamental serà 
la de la distribució en l’espai, és a dir, el número i distribució en planta dels punts a analitzar, 
factor clau a tenir en compte a l’hora de fer una estimació del temps necessari per a prendre les 
mostres i arribar a temps als laboratoris.  

 Material de mostreig 

En funció dels paràmetres de l’aigua que es vulguin analitzar i els punts de mostreig que es 
tinguin, caldrà assegurar-se de portar una quantitat suficient de contenidors, ampolles i 
etiquetes.  

Segons la decisió presa per part de la FLM de designar un responsable encarregat de dur a 
terme periòdicament la presa de mostres i posteriorment portar-les a analitzar als laboratoris 
especialitzats de la ciutat, s’ha desestimat fer qualsevol mesura prèvia al camp o in situ amb 
instruments portàtils adequats ja que no es disposa de les eines bàsiques per al treball de 
camp, amb la qual cosa no serà necessari el control o calibratge d’aquests instruments.  

 Logística 

En aquesta secció serà important el transport del material i les gestions prèvies a realitzar amb 
el personal del laboratori encarregat de les anàlisis, ja que ells seran els qui subministraran els 
envasos en el cas que prèviament hagin de ser esterilitzats. A més a més, en tot moment, 
s’haurà de mirar d’estalviar temps per tal de poder prendre les mostres i poder cobrir el trajecte 
entre Vedanthangal i Chennai en el temps requerit. 

A continuació es detallen els procediments a seguir durant la presa de mostres per a les anàlisis 
fisicoquímiques i bacteriològiques de l’aigua. 
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Mostreig per a la determinació dels paràmetres fisicoquímics 

- L’aigua es recollirà en contenidors de polietilè de 2 litres. 

- La font d’on s’agafarà l’aigua de mostreig ha de ser d’ús regular. En cas contrari s’haurà 
de tenir la precaució d’extreure l’aigua estancada o immobilitzada de fa temps, que no 
és representativa de l’aigua que es vol analitzar, ja que pot contenir brutícia i distorsionar 
per aquest motiu els paràmetres que es volen determinar. D’aquesta manera, per a 
l’aigua obtinguda de bombes manuals aquesta s’haurà de bombejar i deixar córrer de 
tres a cinc minuts; es procedirà de manera anàloga en el cas d’aixetes, deixant córrer el 
flux inicial d’aigua si en el moment de la presa de mostres, l’aixeta tot just acaba d’entrar 
en funcionament; en el cas de pous, sempre que sigui possible, l’aigua haurà de ser 
agafada des d’una profunditat mitja. 

- Abans de la presa de mostres, el contenidor s’haurà de rentar amb la mateixa aigua de 
mostra, com a mínim, de dues a tres vegades. 

- L’ampolla de mostreig s’haurà d’omplir completament, sense deixar aire en el seu 
interior, així com també s’haurà d’etiquetar convenientment.  

- Les mostres d’aigua s’hauran de portar al laboratori en les 24 hores següents al moment 
de recollida.  

Mostreig per a la determinació de paràmetres bacteriològics 

- L’aigua es recollirà únicament en envasos esterilitzats, essent adequats a tal efecte 
ampolles de vidre de 250 ml esterilitzades. 

- Els envasos s’ompliran tenint la precaució de deixar aire en el seu interior, així com 
també s’hauran d’etiquetar convenientment. 

- L’aigua de mostreig s’haurà de portar al laboratori abans de les 6 hores següents a la 
seva recollida. En cas que les mostres es puguin preservar en algun tipus de nevera 
portàtil, les mostres es podran dur al laboratori en les 24 hores següents. 

3.6.4. Normes de potabilitat 

L’estudi de la qualitat de l’aigua a Vedanthangal es fa en base a les reglamentacions establertes 
pel Govern de l’Índia (estàndards indis adjunts a l’annex E). Tanmateix es tenen en compte 
també les recomanacions proposades per la OMS en la tercera edició de les Guidelines for 
Drinking-water Quality, que tenen com a objectiu la promoció de la salut pública [23].  
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La finalitat d’aquestes guies és recolzar el desenvolupament i l’execució d’estratègies que 
garanteixin la salubritat de l’abastament d’aigua mitjançant el control dels components perillosos 
de l’aigua. Aquestes estratègies poden incloure normes nacionals o regionals desenvolupades 
en base a la informació que proporcionen les guies de l’OMS. Aquestes descriuen els requisits 
mínims raonables que constitueixen pràctiques segures per protegir la salut dels consumidors o 
determinar-ne “valors de referència” numèrics relatius als components de l’aigua, o indicadors 
de la qualitat. Ni els requisits mínims de salubritat ni els valors de referència numèrics marquen 
límits de compliment obligat [23]. Per definir aquests límits és necessari considerar les directius 
en el context de les condicions mediambientals, socials, econòmiques i culturals, ja siguin locals 
o nacionals. 

A la taula 3.3 es donen els límits desitjats (A) i permesos (B) establerts a la normativa índia, així 
com també els valors aconsellats en les guies de l’OMS. Per tots aquells paràmetres no 
establerts a les guies, se n’han donat les recomanacions a l’annex F, en el que també s’hi troba 
una descripció dels indicadors de qualitat fisicoquímics i bacteriològics utilitzats.  

Pel que fa a la qualitat bacteriològica de l’aigua els estàndards indis i els valors recomanats per 
l’OMS coincideixen en dir que cap mostra d’aigua analitzada pot contenir més de 10 organismes 
coliformes en 100ml; cap mostra pot contenir E. coli en 100ml; i no poden ser detectats 
organismes coliformes en 100ml de dues mostres consecutives. 
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Reglament indi 

OMS 
A B 

Olor (unitats Hazen) 5 25 NE 

Color  NE NE NE 

Sòlids totals dissolts (mg/l) 500 2000 NE 

Terbolesa (UNT) 5 10 NE 

Conductivitat elèctrica (µS) NE NE NE 

pH 6,5 a 8,5 10 NE 

Alcalinitat total (mg/l CaCO3) 200 600 NE 

Duresa total (mg/l CaCO3) 300 600 NE 

Ca (mg/l) 75 200 NE 

Mg (mg/l) 30 100 NE 

Na (mg/l) NE NE NE 

K (mg/l) NE NE NE 

Fe (mg/l) 0,3 1,0 NE 

Mn (mg/l) 0,1 0,3 0,4mg/l 

NH3 (mg/l) NE NE NE 

Nitrit (NO2) (mg/l) NE NE 3mg/l 

Nitrat (NO3) (mg/l) 45 NE 50mg/l 

Cl (mg/l) 250 1000 NE 

F (mg/l) 1,0 1,5 1,5mg/l 

Sulfat (SO4) (mg/l) 200 400 NE 

Fosfat (PO4) (mg/l) NE NE NE 

DBO (mg/l) NE NE NE 
NE: no establert 

taula 3.3. Quadre resum de la normativa de potabilitat de l’aigua. Font: [23], [2]  

3.6.5. Resultats de les anàlisis 

A continuació es mostren els resultats de les anàlisis realitzades a Vedanthangal. La taula 3.4 
dóna els resultats obtinguts per a les mostres agafades a la comunitat de Chittathur (punts 4 i 5, 
segons la taula 3.2) i una de les aixetes comunitàries. De la mateixa manera, la taula 3.5 mostra 
els resultats per a la comunitat de Vedanthangal i la taula 3.6 en dóna els resultats de 
Vinayaganallur (punts 11, 12, 3 i 4 respectivament, segons la taula 3.2), i una aixeta de 
cadascuna de les dues comunitats esmentades. 
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A la taula 3.7 es donen els resultats de les anàlisis realitzades a tres nous punts de mostreig 
durant el mes de maig de 2007: Chithraikodam, Annamal Nagar i l’aixeta de la perforació de 
l’SCI (punts 9, 14 i 21, segons taula 3.2). Per altra banda, a la taula 3.8 s’adjunten els resultats 
de la repetició de les anàlisis del mes de maig a l’aixeta de Vinayaganallur i al pou de 
Chithraikodam, degut als resultats erronis obtinguts. 

Per últim, a la taula 3.9 es mostren els resultats de les anàlisis realitzades al IITM durant el mes 
d’abril de 2007, que donen el contingut en metalls pesants, pesticides i compostos fenòlics 
presents a l’aigua de les aixetes de Chittathur, Vedanthangal i Vinayaganallur. Tanmateix, al 
mateix requadre es donen també els límits màxims desitjats (A) i permesos (B) establerts a la 
normativa de qualitat d’aigua índia i els valors recomanats per l’OMS dels diferents paràmetres 
contemplats en aquestes anàlisis. 

A l’annex G es dóna el contingut íntegre de les anàlisis realitzades durant els mesos de treball 
de camp a l’Índia. 
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  Chittathur 

  12/04/2007 28/05/200
7 

  pou tanc aixeta pou 

pa
rà

m
et

re
s 

fís
ic

s 

olor cap cap cap cap 

color cap cap cap cap 

sòlids totals dissolts (mg/l) 586 582 564 602 

terbolesa (UNT) 0,3 0,1 0,2 0,2 

conductivitat elèctrica (µS) 848 844 821 846 

pa
rà

m
et

re
s 

qu
ím

ic
s 

pH 7,14 7,49 7,59 6,73 

alcalinitat total (mg/l CaCO3) 267 259 247 263 

duresa total (mg/l CaCO3) 254 246 194 271 

Ca (mg/l) 68 65 51 70 

Mg (mg/l) 20 20 16 23 

Na (mg/l) 72 70 91 70 

K (mg/l) 9 8 12 6 

Fe (mg/l) 0,15 0,1 0,19 0,05 

Mn (mg/l) nil nil nil nil 

NH3 (mg/l) 0,04 0,06 0,04 0,15 

Nitrit (NO2) (mg/l) 0,01 0,01 0,01 nil 

Nitrat (NO3) (mg/l) 15 15 15 12 

Cl (mg/l) 99 97 97 91 

F (mg/l) 0,62 0,61 0,56 0,78 

Sulfat (SO4) (mg/l) 28 29 31 48 

Fosfat (PO4) (mg/l) 0,14 0,13 0,11 0,09 

DBO (mg/l) 3 2 2 3 

pa
rà

m
et

re
s 

ba
ct

er
io

lò
gi

cs
 

NMP de coliformes totals / 100 ml 140 170 170 22 

coliformes fecals / 100 ml 40 30 20 10 

estreptococs fecals / 100 ml 90 80 90 4 

colònies totals en medi d’agar / ml 500 620 580 60 

taula 3.4. Anàlisis realitzades a la comunitat de Chittathur 

 



Estat de l’aigua a Vedanthangal i tractament per aprovisionar aigua potable Pàg. 33 

 

 

  Mettu Theru (Vedanthangal) 

  12/04/2007 28/05/2007 

  pou tanc aixeta tanc aixeta 

pa
rà

m
et

re
s 

fís
ic

s 

olor cap cap cap cap cap 

color cap cap cap cap cap 

sòlids totals dissolts (mg/l) 214 216 496 218 534 

terbolesa (UNT) 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 

conductivitat elèctrica (µS) 296 296 696 304 731 

pa
rà

m
et

re
s 

qu
ím

ic
s 

pH 7,01 7,13 7,08 7,39 6,75 

alcalinitat total (mg/l CaCO3) 115 107 251 115 255 

duresa total (mg/l CaCO3) 90 91 238 94 275 

Ca (mg/l) 24 25 61 25 71 

Mg (mg/l) 7 7 20 8 23 

Na (mg/l) 28 27 54 24 42 

K (mg/l) 3 3 6 3 3 

Fe (mg/l) 0,22 0,07 0,05 0,14 0,05 

Mn (mg/l) nil nil nil nil nil 

NH3 (mg/l) 0,07 0,05 0,05 0,02 0,08 

Nitrit (NO2) (mg/l) nil nil nil 0,01 nil 

Nitrat (NO3) (mg/l) 7 7 5 6 5 

Cl (mg/l) 26 25 70 25 71 

F (mg/l) 0,3 0,29 0,58 0,35 0,52 

Sulfat (SO4) (mg/l) 6 6 13 10 12 

Fosfat (PO4) (mg/l) 0,06 0,14 0,1 0,18 0,12 

DBO (mg/l) 2 2 3 3 2 

pa
rà

m
et

re
s 

ba
ct

er
io

lò
gi

cs
 

NMP de coliformes totals / 100 ml 500 300 50 70 110 

coliformes fecals / 100 ml 80 60 20 40 60 

estreptococs fecals / 100 ml 140 80 23 14 27 

colònies totals en medi d’agar / ml 1200 800 180 190 260 

taula 3.5. Anàlisis realitzades a la comunitat de Mettu Theru (Vedanthangal) 
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  Vinayaganallur 

  12/04/2007 28/05/2007 

  pou tanc aixeta pou aixeta 

pa
rà

m
et

re
s 

fís
ic

s 

olor cap cap cap   cap 

color cap cap cap   cap 

sòlids totals dissolts (mg/l) 318 294 296   314 

terbolesa (UNT) 0,1 0,1 0,1   0,1 

conductivitat elèctrica (µS) 425 421 421   434 

pa
rà

m
et

re
s 

qu
ím

ic
s 

pH 7,31 7,39 7,57   7,4 

alcalinitat total (mg/l CaCO3) 195 195 198   199 

duresa total (mg/l CaCO3) 164 166 153   184 

Ca (mg/l) 40 40 36   51 

Mg (mg/l) 15 15 15   14 

Na (mg/l) 30 28 27   16 

K (mg/l) 4 4 4   2 

Fe (mg/l) 0,04 0,03 0,03   0,05 

Mn (mg/l) nil nil nil   nil 

NH3 (mg/l) nil nil nil   0,03 

Nitrit (NO2) (mg/l) 0,01 nil nil   0,01 

Nitrat (NO3) (mg/l) 9 9 9   11 

Cl (mg/l) 12 12 12   10 

F (mg/l) 0,38 0,38 0,39   0,56 

Sulfat (SO4) (mg/l) 9 8 8   15 

Fosfat (PO4) (mg/l) 0,09 0,13 0,14   0,15 

DBO (mg/l) 3 3 3   3 

pa
rà

m
et

re
s 

ba
ct

er
io

lò
gi

cs
 

NMP de coliformes totals / 100 ml 130 50 50 40 0 

coliformes fecals / 100 ml 80 10 20 20 0 

estreptococs fecals / 100 ml 30 34 26 13 0 

colònies totals en medi d’agar / ml 400 270 230 140 0 

taula 3.6. Anàlisis realitzades a la comunitat de Vinayaganallur 
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  Chithraikodam Annamal Nagar SCI 

  28/05/2007 28/05/2007 28/05/200
7 

  pou aixeta tanc aixeta aixeta 

pa
rà

m
et

re
s 

fís
ic

s 

olor   cap   cap cap 

color   cap   cap cap 

sòlids totals dissolts (mg/l)   1112   468 430 

terbolesa (UNT)   0,1   0,1 0,7 

conductivitat elèctrica (µS)   1572   664 592 

pa
rà

m
et

re
s 

qu
ím

ic
s 

pH   6,98   6,79 6,52 

alcalinitat total (mg/l CaCO3)   394   203 223 

duresa total (mg/l CaCO3)   335   254 158 

Ca (mg/l)   81   66 36 

Mg (mg/l)   32   21 16 

Na (mg/l)   180   35 56 

K (mg/l)   13   4 3 

Fe (mg/l)   0,06   0,04 0,03 

Mn (mg/l)   nil   nil nil 

NH3 (mg/l)   0,1   0,02 0,18 

Nitrit (NO2) (mg/l)   0,02   nil nil 

Nitrat (NO3) (mg/l)   11   13 2 

Cl (mg/l)   232   75 48 

F (mg/l)   0,88   0,31 0,45 

Sulfat (SO4) (mg/l)   120   28 27 

Fosfat (PO4) (mg/l)   0,19   0,15 0,27 

DBO (mg/l)   2   4 3 

pa
rà

m
et

re
s 

ba
ct

er
io

lò
gi

cs
 

NMP de coliformes totals / 100 ml 0 70 17 40 170 

coliformes fecals / 100 ml 0 30 10 20 100 

estreptococs fecals / 100 ml 0 21 4 13 50 

colònies totals en medi d’agar / ml 10 200 40 120 350 

taula 3.7. Anàlisis realitzades a la comunitats de Chithraikodam i Annamal Nagar, i a l’SCI 
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  Vinayaganallur Chithraikodam 

  02/07/2007 

  aixeta pou 

pa
rà

m
et

re
s 

fís
ic

s 

olor cap  

color cap  

sòlids totals dissolts (mg/l) 324  

terbolesa (UNT) 0,1  

conductivitat elèctrica (µS) 454  

pa
rà

m
et

re
s 

qu
ím

ic
s 

pH 7,8  

alcalinitat total (mg/l CaCO3) 208  

duresa total (mg/l CaCO3) 123  

Ca (mg/l) 28  

Mg (mg/l) 13  

Na (mg/l) 45  

K (mg/l) 3  

Fe (mg/l) 0,04  

Mn (mg/l) nil  

NH3 (mg/l) 0,16  

Nitrit (NO2) (mg/l) nil  

Nitrat (NO3) (mg/l) 14  

Cl (mg/l) 10  

F (mg/l) 0,45  

Sulfat (SO4) (mg/l) 9  

Fosfat (PO4) (mg/l) 0,12  

DBO (mg/l) -  

pa
rà

m
et

re
s 

ba
ct

er
io

lò
gi

cs
 

NMP de coliformes totals / 100 ml 140 140 

coliformes fecals / 100 ml 100 90 

estreptococs fecals / 100 ml 27 26 

colònies totals en medi d’agar / ml 400 300 

taula 3.8. Repetició de les anàlisis de Vinayaganallur i Chithraikodam del mes de maig 
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Paràmetres Normativa 27/04/2007 

 A B OMS Chittathur Mettu Theru 
(Vedanthangal) Vinayaganallur 

Pesticides (orgànics) (mg/l) absent 0,001 NE ND ND ND 

Compostos fenòlics (mg/l) 0,001 0,002 NE ND ND ND 

Coure, Cu (mg/l) 0,05 1,5 2,0 0,011 0,012 0,010 

Zinc, Zn (mg/l) 5 15 NE 0,014 0,032 0,030 

Cadmi, Cd (mg/l) 0,01 0,01 0,003 0,009 0,007 0,012 

Manganès, Mn (mg/l) 0,1 0,3 0,4 ND ND ND 

Plom, Pb (mg/l) 0,05 0,05 0,01 ND ND ND 

Crom, Cr (mg/l) 0,05 0,05 0,01 ND ND ND 

Ferro, Fe (mg/l) 0,3 1,0 NE 0,100 0,130 0,160 

Níquel, Ni (mg/l) NE NE 0,02 0,010 ND ND 

Arsènic, As (mg/l) 0,01 0,01 0,01 ND ND ND 
ND: no detectable 
NE: no establert      

taula 3.9. Determinació de metalls pesants, compostos fenòlics i pesticides 

3.6.6. Discussió 

De les mostres agafades durant el mes d’abril, es veu que no hi ha gran diferència quant a la 
qualitat de l’aigua en els diferents punts del sistema d’abastament. Pous, tancs i aixetes 
presenten, en general, iguals o inferiors càrregues bacteriològiques a mesura que l’aigua 
avança cap al consumidor, amb la qual cosa es pot dir que no hi ha cap entrada addicional 
externa de contaminació bacteriana i que l’aigua ja ve contaminada des de l’origen, situació 
probablement fomentada per l’estat constructiu en que es troben els pous.  De manera anàloga, 
les característiques físiques i químiques de les mostres d’aigua agafades a Chittathur, Mettu 
Theru (Vedanthangal) i Vinayaganallur es mantenen constants, tal i com era d’esperar. No 
obstant, el resultat obtingut de les anàlisis del mes d’abril a l’aixeta de Mettu Theru 
(Vedanthangal) difereix de l’obtingut al pou i tanc d’aquesta comunitat.  

Amb els resultats del mes d’abril, s’estableixen els propers punts a analitzar durant el següent 
mes. Així, veient la constància de resultats obtinguts a Chittathur es decideix analitzar 
únicament el pou d’aquesta comunitat. A Mettu Theru (Vedanthangal), davant la similitud en els 
resultats de les anàlisis fetes del pou i tanc, i degut a la diferència de resultats entre l’aixeta i 
aquests dos últims punts, s’analitza l’aigua del tanc i de la mateixa aixeta utilitzada durant les 
primeres anàlisis, per tal de descartar qualsevol equivocació comesa durant la presa de mostres 
o realització de les analítiques. A Vinayaganallur, tenint en compte que el contingut bacteriològic 
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entre el tanc i l’aixeta és molt semblant i difereix de la càrrega present al pou, es determinen 
només els paràmetres bacteriològics del pou i es fa una anàlisi completa de l’aigua de l’aixeta 
d’aquesta comunitat, que tindrà característiques químiques i físiques semblants a les del pou si 
es tenen en compte els valors obtinguts a l’abril. 

De tots aquests punts, es destaca el fet que altra vegada el resultat obtingut de les anàlisis del 
mes de maig a l’aixeta de Mettu Theru (Vedanthangal) difereix de l’obtingut al pou i tanc 
d’aquesta comunitat, tal i com passava al mes d’abril. Davant d’aquest resultat, i gràcies als 
interlocutors indis a què s’ha preguntat, es conclou que l’aigua de l’aixeta mostrejada no prové 
del tanc de Mettu Theru (Vedanthangal), malgrat aquesta es troba immediatament a sota del 
tanc que suposadament l’alimenta, i per això, les característiques són diferents. 

Pel que fa a les altres localitzacions, dir que a priori sembla ben estrany que a Chittathur la 
qualitat bacteriològica del pou hagi millorat en qüestió d’un mes i mig, així com també ho ha fet 
el pou de Vinayaganallur. No obstant, al mes de maig ja no hi ha massa aigua i cada vegada 
que s’omple el tanc, el pou es buida per complet i, per tant, durant la seva recuperació renova 
l’aigua cada vegada. Aquest fet, doncs, podria explicar la situació detectada a les anàlisis. 

A Mettu Theru (Vedanthangal), la qualitat bacteriològica de l’aigua del tanc ha millorat 
substancialment, cosa que pot respondre a una cloració recent o al que s’apuntava anteriorment 
de la dinàmica dels pous (com que durant aquestes segones probes no es tenen dades 
d’aquest pou, no es pot confirmar res).  

Anàlogament, a Vinayaganallur, la càrrega bacteriològica ha disminuït respecte a la que es tenia 
el mes passat i sorprenentment, l’aigua de l’aixeta és bacteriològicament potable: resultat del tot 
impossible, a no ser que l’aigua recol·lectada el dia de la presa de mostres s’hagi sotmès a una 
cloració adient, fet no confirmat pel responsable del sistema d’abastament de la comunitat. Com 
que en aquestes segones anàlisis no es disposa de dades del tanc s’ha sol·licitat la repetició de 
les anàlisis, realitzades altra vegada al juliol, obtenint els resultats de la taula 3.8, valors més 
coherents tenint en compte l’historial de resultats de què es disposa. 

A Chittiraikoodam, punt de nova presa de mostres, la càrrega bacteriològica del pou dóna 
resultats  característics d’una aigua potable, tal i com succeeix a Vinayaganallur, fet, altra 
vegada, difícilment explicable. Per aquest motiu, també s’ha sol·licitat la repetició de les anàlisis 
en aquest punt (taula 3.8). L’aigua de l’aixeta està contaminada bacteriològicament. 

A Annamal Nagar, l’aigua veu empitjorada la seva qualitat bacteriològica entre el tanc i l’aixeta, 
cosa que pot estar ocasionada per la inexistent neteja del tanc. 

A l'SCI, els resultats del contingut bacteriològic són els pitjors d'entre els obtinguts en aquesta 
última presa de mostres, malgrat que l’aigua prové d’una perforació. No obstant, s’ha de 
destacar que durant el mes de maig, en aquest punt de presa de mostres s’han succeït episodis 
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de contaminació constatada (pudor a podrit de l’aigua) entre el tanc i l’aixeta. Es va pensar que 
era deguda a la presència d’alguna granota morta a les canonades i conseqüentment es van 
prendre les accions pertinents: netejar i no subministrar aigua a la població fins que 
desaparegués la pudor. En base als resultats, és probable que el problema no s’hagués 
solucionat en la seva totalitat durant les segones dates de recollida de mostres, o bé que el tanc 
d’emmagatzematge intermedi no estigués prou net o clorat adientment. 

En relació a les anàlisis realitzades per determinar el contingut de metalls pesants, pesticides i 
compostos fenòlics a l’aigua (taula 3.9), s’obtenen resultats favorables. En cap dels punts de 
mostreig i per a ningun dels paràmetres analitzats, els valors determinats sobrepassen la 
normativa. 

Així, en general, pel que fa a la qualitat química i física de l’aigua en totes les localitzacions i 
punts, els resultats no varien substancialment en el temps i es determina que l’aigua és 
químicament potable, però bacteriològicament contaminada.   

3.7. Conclusions del treball de camp 

Del treball realitzat al camp, se’n destaquen els dos aspectes fonamentals: el reconeixement de 
l’estat de la infraestructura relacionada amb l’abastament d’aigua i l’anàlisi de la qualitat de la 
mateixa, ja que sobre aquests dos paràmetres que determinen i caracteritzen el problema de 
l’aigua a Vadanthangal, es poden focalitzar les actuacions que portaran a un canvi en la situació 
viscuda i, en definitiva, promocionaran la millora de la qualitat de l’aigua. 

En referència al primer dels dos aspectes, destacar el deficient estat en què es troben els pous, 
tal i com ja s’ha exposat a l’apartat 3.3, fet que fa necessària una intervenció en aquest camp 
per tal de protegir la font d’aigua en el seu origen i evitar-ne la contaminació. Pel que fa als tanc 
i aixetes, cal fer-ne un manteniment més acurat.  

Del total de mostres analitzades per determinar la qualitat de l’aigua, els resultats indiquen que 
en el conjunt del panchayat de Vedanthangal, el recurs és potable químicament, però està 
contaminat bacteriològicament. Malgrat les diferències que hi puguin haver entre els valors 
obtinguts en les diferents preses de mostres, es pot dir que la qualitat de l’aigua no varia de 
manera significativa en funció de l’origen de la mostra (pou, tanc i aixeta), així com tampoc ho fa 
d’una data a l’altra. 

Quant als valors de qualitat, cal remarcar també, que aquests estan subjectes a la 
professionalitat i recursos de què disposen els laboratoris contractats, de manera que una part 
no quantificable de la variabilitat observada en els resultats pot atribuir-se a aquest fet. 
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Amb la informació de què es disposa, queda justificada la intervenció que es fa i es pretén fer 
amb la implementació del sistema de potabilització, encaminat a la desinfecció de l’aigua i, per 
tant, l’eliminació del contingut bacteriològic present a l’aigua de beguda de Vedanthangal. 

3.8. Recomanacions 

En aquest apartat es donen algunes indicacions que poden contribuir a la millora de la qualitat 
de l’aigua i que són complementàries a la instal·lació de qualsevol sistema de potabilització. No 
es perd de vista el fet que la participació de la població en l’execució del que a continuació 
s’exposa, és d’importància cabdal per a l’èxit de les mesures, ja que sense una població 
conscient i activa davant dels problemes difícilment s’assoliran els objectius proposats. 

Algunes de les recomanacions destinades a la protecció de les fonts d’aigua d’ús domèstic són: 

- Els pous han de disposar dels elements bàsics que els caracteritzen i els protegeixen 
contra una entrada externa de contaminació. Així, tal i com es mostra a la figura 3.7 
convé que tinguin una plataforma entorn del seu perímetre que n’eviti la contaminació 
per una possible filtració des de la superfície (nivell de terra), així com també parets 
interiors. 

 

figura 3.7. Elements característics bàsics d’un pou excavat segur 
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- Els pous i tancs han d’estar degudament coberts i els tancs han de ser netejats 
periòdicament, així com també pot ser convenient netejar els sediments dels pous. 

- No s’ha de permetre la defecació a prop de qualsevol d’aquestes fonts. 

- La contaminació deguda a residus domèstics o agrícoles no ha de tenir accés a 
aquestes fonts, així com tampoc han de ser tirats residus sòlids a prop de les mateixes. 

- S’ha de practicar una desinfecció diària adient de l’aigua de consum emmagatzemada 
als tancs. 

- La població ha d’estar assabentada de quina és la qualitat de l’aigua que utilitzen, per tal 
que en siguin conscients i puguin discernir quin n’és l’ús més adequat en funció de la 
qualitat (beguda o els altres dels usos domèstics que se li pot donar). 

- S’aconsella el seguiment de bones pràctiques higièniques, com a mesura preventiva de 
possibles afeccions gastrointestinals. És necessària, doncs, una millora en l’educació.
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4. Experiències anteriors en el tractament de l’aigua: 
antecedents 

Les accions dutes a terme entorn el camp de l’aigua són múltiples i variades, ja que no només 
es concentren en la millora de la qualitat d’aquest escàs recurs, sinó que sovint plantegen una 
solució integrada del problema, que contempla els diferents aspectes relacionats i les 
conseqüències que se’n deriven, com són la quantitat, la inaccessibilitat física al recurs, els 
costos econòmics i temporals per accedir-hi o les diferents afeccions i malalties patides. 

La manca d’accés a l’aigua per al consum tampoc té la mateixa incidència entre homes, dones, 
nens i nenes. A l’Índia, com a molts altres dels països en vies de desenvolupament, són 
principalment les dones i nenes les encarregades de garantir l’aprovisionament d’aigua dins el 
nucli familiar, dedicant varies hores al dia a aquesta feina, i perdent així, en moltes ocasions, 
l’oportunitat de realitzar treballs remunerats, participar en activitats comunitàries o, simplement 
anar a l’escola. 

Així, tenint en compte els múltiples factors interrelacionats i considerant que, actualment, l’accés 
a l’aigua apta per al consum humà i l’accés a serveis de sanejament adequats afecten moltes 
persones a Tamil Nadu, múltiples ONG i entitats de govern local destinen temps, diners i 
esforços a millorar la situació que es viu en aquest estat indi. 

Tot i que són molts els projectes engegats per tal de proveir latrines i fosses sèptiques a escoles 
i llars o per facilitar l’accés a l’aigua, el present capítol vol donar a conèixer els projectes i 
accions que actualment s’estan duent a terme al sud-est indi en el camp del tractament de 
l’aigua per tal de fer-la apta per al consum humà. 

Durant l’estada realitzada a l’Índia, es va posar èmfasi en conèixer les iniciatives que altres 
organitzacions estan realitzant a la zona, per tal de disposar d’un marc de referència d’actuació i 
considerar diferents models que s’han arribat a implantar amb més o menys èxit. D’acord amb 
això, a continuació es classifiquen i descriuen breument els principals projectes coneguts i 
visitats a Tamil Nadu, que en algun moment han estat d’importància cabdal en el decurs de la 
realització del projecte a Vedanthangal. 

AQUA DYN, Auroville  

La petita empresa en qüestió, instal·lada a la unió territorial de Pondicherry, comercialitza 
sistemes de purificació d’aigua de petita escala, orientats a la llar, capaços de tractar de 8 a 10 
litres per hora. El tractament conté les següents unitats: 
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- microfiltre per tal d’eliminar els sòlids en suspensió de mida inferior a un micròmetre, 

- filtre de carbó actiu per tal absorbir impureses orgàniques o productes químics presents 
a l’aigua i, 

- membrana d’osmosi inversa, que elimina virus, bacteris i sòlids dissolts. 

Segons les característiques del sistema, els costos del mateix i els seus paràmetres de 
funcionament, aquesta unitat de purificació ha estat dissenyada per a un públic de renda alta, 
que disposa de connexió domiciliària d’aigua. 

League for Education and Development (LEAD) i Desinfecció solar (SODIS) 

El projecte coordinat per l’organització local de dones, LEAD, promou l’ús de la tecnologia 
SODIS per al tractament a nivell domèstic de l’aigua de beguda a cinc districtes de Tamil Nadu: 
Tiruchirappalli, Erode, Perambalur, Karur i Pudukkottai. A través dels grups presents als 
diferents districtes es treballa per a la disseminació de la tecnologia i la formació de professors i 
estudiants en la seva utilització. 

El mètode de tractament de l’aigua SODIS utilitza la radiació solar per tal d’inactivar i destruir els 
microorganismes patògens presents a l’aigua i millorar-ne així la qualitat microbiològica. El 
sistema (figura 4.1), que consisteix bàsicament en omplir recipients transparents amb aigua i 
exposar-los a la llum solar, es basa en les següents premisses: 

- és un mètode de tractament d’aigua que elimina els patògens que produeixen malalties 
transmeses per l’aigua, 

- és adequat per desinfectar petites quantitats d’aigua destinades a consum humà, 

- es un procés de tractament que depèn únicament de l’energia solar i, 

- és una alternativa a nivell casolà. 

Per a una aplicació efectiva del mètode, l’aigua ha de ser relativament clara (terbolesa menor a 
30UNT) i requereix d’una exposició solar mínima de 5 hores sota un cel totalment clar o cobert 
en un 50%, o bé, 2 dies consecutius sota un cel totalment cobert [11]. 
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figura 4.1. Exemple d’utilització de SODIS a Tamil Nadu. Font: [11] 

Malgrat la tecnologia que s’intenta implementar en aquests districtes aplegats entorn la riba del 
riu Cauvery és barata i senzilla en el seu funcionament, l’èxit de la mateixa recau únicament i 
exclusiva en la motivació i el compromís pres per part dels usuaris i, l’ús que se’n faci a les 
famílies. D’acord amb això, és important dur a terme una bona campanya de sensibilització i 
reconeixement de la necessitat del tractament de l’aigua, ja que difícilment s’utilitzarà qualsevol 
tecnologia a nivell domèstic sense una plena consciència del significat de la mala qualitat de 
l’aigua i dels perjudicis per a la salut que se’n deriven. 

Basic Water Needs Foundation (BWNF) 

Aquesta organització d’origen holandès treballa al districte de Villupuram dissenyant i 
implementant diferents tecnologies de purificació orientades a un ús a nivell domèstic, com són 
els filtres ceràmics, o a un ús a nivell comunitari. D’entre els projectes visitats destinats a la 
purificació d’aigua a les comunitats es destaquen a continuació, per ordre d’utilització, les 
diferents unitats que composen el mètode, que es poden veure a la figura 4.2: 

- descalcificador, per reduir la duresa de l’aigua i evitar així la formació de precipitats a les 
canonades de què està format el sistema de tractament, 

- filtre de sorra, amb granulometria de 1mm a 1,5mm, disponible a nivell local, 

- filtre de carbó actiu, provinent de closques de coco i, 

 



Pàg. 46  Capítol 4. Experiències anteriors en el tractament de l’aigua: antecedents 

- unitat de tractament amb radiació UV, que ha de permetre un temps mínim de contacte 
amb l’aigua per a que el procés sigui eficient, i eliminar així els virus i bacteris presents a 
l’aigua. 

 

figura 4.2. Instal·lació de tractament d’aigua realitzada per BWNF 

Des de BWNF, en base al disseny realitzat de la unitat de tractament, es dimensiona el sistema 
en funció de les necessitats d’aigua i la infraestructura ja existent a les comunitats rurals que 
demanden el servei i, després de la seva instal·lació completa, es realitzen les anàlisis de 
qualitat de l’aigua pertinents. No obstant, en funció de les característiques inicials de l’aigua a 
tractar i dels mitjans econòmics de què es disposen, és possible que algunes de les unitats que 
componen el sistema estiguin injustificades, o siguin ineficients dins dels rangs d’operació (les 
unitats de tractament UV han de treballar dins d’uns marges de quantitat de sòlids dissolts 
baixos). 

A través de la visió general de les actuacions que s’estan portant a terme a Tamil Nadu, s’ha 
pogut crear el marc de referència adequat per tal de valorar, en base a totes aquestes 
experiències anteriors, les diferents opcions possibles d’implementar a Vedanthangal i 
considerar-ne l’adequació o no, per poder definir més concretament la línia a seguir. 
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5. Plantejament de tecnologies alternatives per al tractament de 
l’aigua 

5.1. Tractaments a nivell domèstic 

El tractament domèstic de l’aigua ha estat reconegut per l’OMS com una solució eficaç i 
assequible per abordar el tema de la qualitat de l’aigua en els països en vies de 
desenvolupament. Aquests tipus de tractaments s’han convertit en una solució viable per a 
petites i grans poblacions, especialment a les zones rurals. A principis de 2003, l’OMS formà 
una xarxa internacional per a la promoció dels tractaments domèstics de l’aigua i 
l’emmagatzematge segur de la mateixa, amb l’objectiu de “contribuir a una reducció significativa 
de les malalties transmeses per l’aigua, especialment entre la població més vulnerable, 
promovent els tractaments d’aigua domèstics segurs i la disposició i emmagatzematge segurs 
com a component clau dels programes d’aigua, sanejament i higiene” [22]. 

Així doncs, el principal objectiu d’aquests tractaments consisteix en garantir que l’aigua 
consumida no generi malalties, sempre i quan no estigui contaminada per metalls pesants o 
pesticides, per la qual cosa els contaminants més importants a eliminar seran els bacteris, virus, 
helmints i protozous. 

Es disposa de diferents mètodes de tractament de l’aigua que utilitzen tecnologies simples i de 
baix cost. No obstant, el tractament, entès com a un procés, recomana la successió dels 
següents tres passos per a aconseguir resultats òptims: sedimentació, filtració i desinfecció. A 
continuació es presenten de manera ordenada algunes de les diferents alternatives existents 
actualment. 

Sedimentació 

La sedimentació és un mètode per a l’estabilització de les partícules suspeses a l’aigua, que 
sovint s’aconsegueix disminuint la velocitat de pas del corrent d’aigua o frenant-lo. Les 
tècniques de sedimentació inclouen l’emmagatzematge i disposició de l’aigua, i la coagulació i 
floculació. 

 Emmagatzematge i disposició de l’aigua 

L’emmagatzematge de l’aigua és un mètode simple per a la sedimentació de partícules, que 
conduirà a una millora de la qualitat. El simple fet de deixar emmagatzemada l’aigua en 
condicions no contaminants durant un dia, permetrà l’eliminació d’una quantitat considerable de 
partícules i bacteris, essent possibles reduccions superiors durant períodes més llargs 
d’emmagatzematge. Durant aquest període, els sòlids en suspensió i alguns dels patògens es 
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dipositen al fons del recipient, de manera que l’aigua extreta de la part superior del mateix serà 
relativament clara (a no ser que els sòlids siguin molt petits, com per exemple partícules 
argiloses) i tindrà menys patògens.  

 Coagulació i floculació 

Per tal que tingui lloc la coagulació, s’addiciona una substància a l’aigua, ja sigui química o 
natural, per canviar el comportament de les partícules en suspensió. Així, les partícules que 
anteriorment es repel·lien les unes a les altres, seran atretes entre si o cap al material agregat. 
La coagulació succeeix durant una mescla ràpida o el procés d’agitació que immediatament 
segueix a l’addició del coagulant. El procés de floculació següent, es basa en una agitació suau 
i lenta, durant el qual les partícules entren més en contacte recíproc i s’uneixen les unes a les 
altres per formar partícules majors que poden separar-se per sedimentació fàcilment. 

L’alum (sulfat d’alumini), el policlorur d’alumini o l’alumini líquid i altres sals d’alumini o de ferro 
(sulfat de ferro) s’utilitzen comunament com a agents coagulants en sistemes de tractament, 
però existeix també un bon nombre de plantes que han estat utilitzades tradicionalment per a 
millorar la qualitat de l’aigua en països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, entre les quals destaquen 
les llavors de l’arbre moringa olifeira, que es produeixen a l’Índia, o la fècula de patata [28]. 

Filtració 

La filtració és el segon dels passos en un bon procés de tractament i pot incloure múltiples 
tecnologies domèstiques com el tamisat o d’altres filtres domèstics. 

 Tamisat 

Aquest procés consisteix en abocar l’aigua a través d’un drap, fet que contribuirà en l’eliminació 
d’una certa quantitat de sòlids en suspensió, a banda d’eliminar certs patògens si es disposa de 
les teles de filtre adequades per a l’efecte. Estudis de laboratori realitzats per la National 
Science Foundation dels Estats Units posen de manifest que amb un sari plegat de 8 a 10 
vegades es poden eliminar el 99% dels bacteris del còlera. Així, la incidència d’aquesta malaltia 
fou un 50% menor en els pobles en què s’utilitzà el sari per al tamisat de l’aigua [30]. 

La filtració de l’aigua es pot fer a través de simples filtres domèstics, com la ceràmica, les fibres i 
els filtres de sorra. Segons la mida, el tipus i la profunditat del filtre, juntament amb la velocitat 
de filtració i les característiques físiques de l’aigua sense tractar, aquests poden eliminar sòlids 
en suspensió, patògens i certs productes químics, sabors i olors. Aquests filtres es poden 
construir amb materials disponibles a nivell local i són fàcils d’utilitzar i mantenir. El tamisat i la 
sedimentació són mètodes de tractament que normalment precedeixen al procés de filtració per 
tal de reduir la quantitat de sòlids en suspensió que entren en aquesta fase, i augmentar així el 
temps d’operació del filtre abans que necessiti ser netejat o substituït. 
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A continuació s’introdueixen dos dels sistemes de filtració de baix cost, fàcils de mantenir i 
construir, més extensament utilitzats a l’actualitat, que són els filtres Biosand i els filtres 
ceràmics. Altres tècniques de filtració més complexes i costoses inclouen els filtres de sorra 
ràpids, l’osmosi inversa i els filtres de carbó. Si bé aquestes tecnologies són molt eficaces en el 
tractament de l’aigua, sovint són massa costoses per als pobles més pobres, si no es disposa 
dels inversors adequats. 

 Filtres Biosand 

Aquest filtre és una innovació dels tradicionals filtres de sorra lents, especialment dissenyats per 
treballar a les cases de manera discontinua. Es tracta d’un contenidor de formigó que conté en 
el seu interior diferents capes de sorra i grava, tal i com es pot veure a la figura 5.1, que atrapen i 
eliminen les partícules en suspensió, els patògens i altres impureses de l’aigua. El plàstic també 
pot ser utilitzat per a la fabricació del contenidor, tot i que l’ús de formigó presenta diverses 
avantatges, entre les quals destaquen el fet que el ciment pot ser fàcilment adquirit en la majoria 
dels països en vies de desenvolupament o que el contenidor de formigó és durador i no 
necessita que se substitueixi tan sovint com s’hauria de fer amb un recipient de plàstic. El 
sistema té una alçada aproximada de 95cm i pesa al voltant de 77kg, fet que en dificulta la 
ubicació i maneig dins de casa [13]. 

 

figura 5.1. Filtre Biosand. Font: [13]  
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L’aigua s’aboca a la part superior del filtre on un plat difusor disposat sobre el llit de sorra dissipa 
la força inicial de l’aigua i, recorrent lentament el gruix de sorres de diferents característiques, 
l’aigua es canalitza a través d’una canonada de plàstic inserida a l’interior del mateix contenidor 
per a possibilitar la recollida de l’aigua ja tractada, que ha de ser emmagatzemada en un dipòsit 
segur per evitar una contaminació secundària. 

Com en tots els filtres de sorra lents, una combinació de processos biològics i mecànics elimina 
el patògens de l’aigua. Quan el líquid és vessat a la part superior del filtre, el material orgànic 
que conté l’aigua queda atrapat a la superfície de la sorra fina de què es composa, formant un 
biofilm que madura al llarg d’una a tres setmanes, depenent del volum d’aigua tractat i la 
quantitat de nutrients i microorganismes presents a l’aigua, de manera que l’eficiència 
d’eliminació augmenta durant aquest període. Malgrat el filtre elimina més del 98% dels 
bacteris, la desinfecció és igualment recomanada com a pas final del tractament [13].  

El filtre pot produir fins a 36 litres cada hora, tot i que a mesura que el filtre se satura el flux 
d’aigua que hi circula disminueix. Per netejar el filtre, la superfície de sorra ha de ser agitada de 
manera que el material capturat quedi en suspensió. L’aigua bruta es pot eliminar fàcilment 
mitjançant un petit contenidor. El procés es pot repetir tantes vegades com sigui necessari per 
tal de recuperar el cabal d’aigua desitjat i la freqüència amb què s’ha de fer, depèn de la 
quantitat i qualitat de l’aigua tractada. Així, si l’aigua està relativament neta (turbidesa inferior a 
30UNT), el filtre pot tenir una duració de diversos mesos sense manteniment. 

El cost d’un filtre varia de 15 a 35 €, en funció del material disponible localment i dels costos de 
la ma d’obra. Com que no són necessaris recanvis de cap tipus, els costos d’operació es 
consideren negligibles [13]. 

 Filtres ceràmics 

Utilitzats des de fa anys, n’existeixen múltiples variants segons el fabricant, com els filtres 
ceràmics produïts per Ceramistas por la Paz o els anomenats filtres d’espelma, disc o pot de 
diversos fabricants, com ara Katadyn o IPI. En base al model desenvolupat per l’organització 
Ceramistas por la Paz, el Filtrón, es presenta a continuació la informació més rellevant relativa 
als filtres ceràmics. 

El Filtrón consta de dues parts ben diferenciades: un contenidor ceràmic (pot) encabit a l’interior 
d’un recipient plàstic que acumula l’aigua filtrada, tal i com mostra la figura 5.2. La ceràmica 
utilitzada per al filtre és caracteritza per tenir uns porus molt petits que permeten que els 
contaminants presents a l’aigua a filtrar hi quedin atrapats. A més a més, la seva superfície 
ceràmica està recoberta amb una solució col·loïdal de plata que incrementa les propietats 
bactericides d’aquest mètode ja que la plata inutilitza l’enzim que els bacteris i d’altres patògens 
empren per metabolitzar l’oxigen, destrueix els patògens mitjançant una càrrega elèctrica que 
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causa el col·lapse intern de l’organisme, impedeix la reproducció dels patògens i mata els 
paràsits, fins i tot en les fases inicials de creixement [5]. 

 

figura 5.2. Filtre ceràmic. Font: [5] 

Si estan ben construïts, operats i mantinguts, un filtre ceràmic pot ser altament eficaç en la 
producció d’aigua de bona qualitat, ja que poden eliminar fins a un 99% dels bacteris i paràsits 
si disposen del recobriment col·loïdal de plata i, a més, també són capaços de disminuir la 
quantitat de partícules en suspensió a l’aigua. No obstant, per mantenir l’eficiència, cal netejar-
los refregant la superfície del filtre amb un raspall i posteriorment esbandint-lo amb aigua. 
D’aquesta manera, també s’aconseguirà mantenir el flux d’aigua que és capaç de tractar: de 1 a 
2 litres cada hora [5]. 

El cost d’un filtre d’aquest tipus està al voltant dels 5 i 9 €, depenent del procés de manufactura 
que se segueixi, ja que la ceràmica es pot produir localment i no són necessaris els recanvis. 

Cal remarcar, que tot i que molts del filtres ceràmics que actualment es troben al mercat 
disposen del recobriment col·loïdal de plata, que té propietats desinfectants afegides a la pròpia 
acció del filtre, l’aigua tractada no té romanent desinfectant i per tant és susceptible d’una 
contaminació secundària. 

Dins el mercat indi, es comercialitzen els anomenats Indian ceramic candle filters, filtres 
d’espelma basats en un disseny simple, dels quals se’n dóna més informació a l’apartat 7.3.2.  

Desinfecció 

Existeixen múltiples tècniques de desinfecció que garanteixen que l’aigua estigi lliure de 
patògens. No obstant, pocs mètodes són eficaços per a les comunitats pobres en països en 
vies de desenvolupament, degut als seus costos i complexitat d’aplicació. A continuació, es 
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presenten de manera resumida algunes de les tècniques susceptibles d’utilitzar a nivell local i 
domèstic.   

 Desinfecció per ebullició 

L’aigua ha de bullir vigorosament de 10 a 12 minuts. En realitat, amb un minut a 100ºC es 
destrueixen la majoria dels patògens, tot i que molts moren a 70ºC. No obstant, es deriven 
desavantatges de la pràctica d’aquest mètode tan senzill, com són l’ús del combustible i el 
temps de dedicació, inclosa l’espera fins que l’aigua és freda [3]. 

 Desinfecció química 

La cloració és el mètode més àmpliament utilitzat a l’hora de desinfectar l’aigua, per la qual 
cosa, les fonts de clor són múltiples. El iode és un altre desinfectant químic que s’utilitza de 
vegades, tot i que no és recomanable el seu ús en períodes llargs (unes quantes setmanes). 
Tant el clor com el iode s’han d’afegir en quantitats suficients per a destruir els patògens i evitar 
que el sabor es vegi adversament afectat, motiu pel qual pot ser difícil determinar la dosi 
adequada, ja que les substàncies de l’aigua reaccionen amb el desinfectant i el seu potencial es 
pot veure reduït amb el temps segons la manera en què s’emmagatzemi. 

 Desinfecció solar 

Aquest tipus de desinfecció utilitza la radiació solar per inactivar i destruir els patògens que es 
troben presents a l’aigua. El tractament, tal i com ja s’ha introduït anteriorment, consisteix en 
omplir recipients transparents d’aigua i exposar-los a plena llum durant unes cinc hores o dos 
dies consecutius sota un cel totalment ennuvolat. La desinfecció se succeeix per una 
combinació de la radiació i el tractament tèrmic rebut (la temperatura de l’aigua no necessita 
elevar-se molt per sobre dels 50ºC) i, necessita d’una aigua relativament clara (turbidesa inferior 
a 30UNT) per a ser plenament eficaç. 

5.2. Tractaments a nivell comunitari 

La capacitat d’aconseguir una aigua de bona qualitat en una xarxa d’abastament depèn de 
diversos factors, entre els que s’inclouen la concentració de les substàncies químiques a l’aigua 
inicial, les mesures de control emprades a la xarxa de distribució, la naturalesa de l’aigua (aigua 
superficial o subterrània, presència de components naturals de l’aigua...) o els processos de 
tractament ja en funcionament.  

La literatura especialitzada dóna a conèixer múltiples tractaments que, combinats o aplicats 
individualment han de dur al compliment de la normativa establerta. No obstant, molts d’aquests 
tractaments estan dissenyats per a grans plantes de tractament i, fàcilment, poden no ser 
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adequats per a petites plantes de tractament o tractaments de tipus individual. En aquests 
casos, l’elecció de la tecnologia apropiada s’ha de fer a través de l’estudi de la informació de 
què es disposi, tenint en compte per aquest fi la qualitat de l’aigua a tractar ja que, per exemple, 
processos combinats de cloració i d’eliminació de substàncies químiques orgàniques i 
pesticides mitjançant carbó actiu es poden veure afectats davant altes concentracions de 
matèria orgànica. 

Per a molts contaminants, diferents processos poden ser apropiats, amb la qual cosa, l’elecció 
s’haurà de basar en la complexitat tècnica intrínseca i els costos ocasionats, tenint en compte 
les circumstàncies locals particulars.  

A continuació s’esmenten alguns dels principals mètodes de tractament, susceptibles de ser 
utilitzats per a la millora de la qualitat de les aigües de consum [23].  

Cloració. S’utilitza principalment per a la desinfecció de l’aigua, tot i que, gràcies al poder 
oxidant del clor també pot contribuir en l’eliminació d’alguns productes químics mitjançant la 
formació de productes insolubles d’espècies inicialment dissoltes que poden ser eliminades 
amb una filtració posterior. No obstant, el clor reacciona amb la matèria orgànica formant 
trihalometans i d’altres productes derivats, que en alguns casos poden ser perniciosos per a la 
salut humana. Existeixen diverses tècniques de cloració que poden ser utilitzades, com són el 
break-point (punt crític), la cloració marginal i la hipercloració. La cloració marginal s’utilitza en 
aigües de qualitat elevada i la hipercloració s’acostuma a utilitzar quan la càrrega bacteriana és 
variable o el temps de contacte entre l’aigua i el clor és insuficient. 

Ozonització. Adequada per eliminar compostos orgànics que donen color, sabor o olor 
desagradable a l’aigua i, al mateix temps, inactivar els microorganismes patògens de l’aigua. No 
té efecte residual, fet que suposa un benefici, ja que si l’ozó es mantingués a l’aigua conferiria 
un sabor desagradable. No obstant, no s’assegura la qualitat de l’aigua fins que arriba al 
consumidor si no s’utilitza un tractament posterior que deixi un residual desinfectant. Malgrat les 
seves excel·lents propietats, el seu ús es restringeix a ciutats grans amb fonts d’aigua altament 
contaminades i s’utilitza molt poc en comunitats petites, degut als elevats costos inicials i 
d’operació, així com també les dificultats operacionals i de manteniment. 

Altres processos de desinfecció es basen en desinfectants com les cloramines, el diòxid de clor 
o la radiació ultraviolada.  

- Les cloramines es produeixen per la reacció del clor amb l’amoni. En general, redueixen 
o eliminen els sabors que podrien trobar-se en un tractament només amb clor, però són 
menys eficaces que aquest últim. 
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- El diòxid de clor no ha estat àmpliament utilitzat per a la desinfecció d’aigua potable, tot i 
que, en els últims anys, el seu ús s’ha estès degut a les preocupacions que generen els 
subproductes derivats de l’ús del clor com a desinfectant.  

- La radiació ultraviolada proporciona una bona desinfecció i una eliminació completa dels 
microorganismes, sota les condicions de treball adequades. No deixa residual 
desinfectant. 

Adsorció amb carbó actiu. El carbó actiu, fet a partir de materials com ara la fusta, el carbó, 
les closques del coco o la torba, s’utilitza tant en pols (PAC) com en forma granular (GAC). Els 
múltiples tipus de carbó actiu tenen afinitats diferents segons la tipologia dels contaminants. 
L’elecció entre un PAC o GAC dependrà de la freqüència i la dosi requerida. El PAC s’aconsella 
en casos de contaminació intermitent o quan se’n requereixen baixes dosis. El GAC en 
columnes fixes és més eficaç que el PAC dosificat a l’aigua, de manera que la quantitat de 
carbó actiu a utilitzar per aconseguir un mateix grau d’eliminació de contaminants serà menor 
que en cas d’utilitzar PAC. El carbó actiu s’utilitza per a l’eliminació de plaguicides i d’altres 
productes químics orgànics, sabors i olors i, en general, la matèria orgànica present a l’aigua. 

Altres mètodes de tractament són: 

- Filtració, anteriorment introduïda. 

- Intercanvi iònic. Els processos d’intercanvi iònic s’utilitzen per a l’ablaniment de l’aigua o 
per a l’eliminació de contaminants com el nitrat o l’arsènic, segons sigui la naturalesa de 
la resina. 

- Processos de membrana. Els processos de membrana més rellevants en el tractament 
d’aigües són l’osmosi inversa, la ultrafiltració, la microfiltració i la nanofiltració. 
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6. Paràmetres de referència en la definició de la solució 

Donades ja les recomanacions quant a la protecció de les fonts d’aigua d’ús domèstic (apartat 
3.8) el present projecte pretén proposar un sistema de tractament adequat per assegurar 
l’aprovisionament d’aigua potable a la població de la zona. Així, tenint present el marc 
d’intervenció del projecte en qüestió, es volen donar a continuació els paràmetres que regiran 
l’elecció de la solució a adoptar per a la millora de la qualitat de l’aigua. 

L’elecció de les diferents unitats de tractament que formaran el sistema de potabilització s’han 
d’escollir tenint en compte les característiques de qualitat identificades a l’aigua de 
Vedanthangal. D’aquesta manera, tenint present que no existeix contaminació per metalls 
pesants o pesticides i que l’aigua no es tèrbola, es descarten utilitzar filtres de carbó actiu i filtres 
de sorra respectivament. El sistema de potabilització ha de garantir els nivells de qualitat de 
l’aigua desitjats. 

El sistema de potabilització de l’aigua ha de funcionar paral·lelament al sistema d’abastament ja 
existent de les diferents comunitats, la qual cosa vol dir que no es construiran noves captacions 
d’aigua. Això, implicarà treballar coordinadament amb els ens de govern del panchayat de 
Vedanthangal, per tal d’obtenir els permisos necessaris en cas que es necessitin. 

A més, les característiques del sistema de tractament han de possibilitar que la instal·lació sigui 
senzilla i extrapolable a altres comunitats amb iguals sistemes d’abastament. Així, el mòdul de 
tractament serà flexible quant a la seva implantació, de manera que podrà adaptar-se a les 
diferents capacitats de distribució d’aigua de les diferents comunitats. 

Els diferents components del sistema de potabilització s’han de poder aconseguir localment, per 
tal d’ajustar costos i possibilitar un accés fàcil i ràpid a recanvis que es puguin necessitar. 
Tanmateix, el sistema ha de ser fàcil d’operar, així com també ho ha de ser el seu manteniment, 
de manera que l’aprenentatge del funcionament del sistema de potabilització per part de la 
persona responsable encarregada de la seva manipulació ha de ser senzill. 

Així, la introducció del mòdul de tractament no ha de generar dependències amb l’exterior per al 
seu funcionament, sinó que ha de permetre que les pròpies comunitats puguin ser 
autosuficients i autònomes per garantir-ne bons resultats. 

Per últim, el cost d’implantació i explotació del sistema solució que es proposi ha de ser el més 
petit possible, fet que ha de possibilitar que el propi panchayat es faci càrrec de les despeses 
derivades del seu funcionament, tal i com ho fa amb els costos del consum d’electricitat que 
tenen les bombes que bombegen l’aigua dels pous. 
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D’aquesta manera, els principals aspectes que han de caracteritzar la solució a definir es 
resumeixen a continuació: 

- Ha de tenir en compte els paràmetres de qualitat de l’aigua determinats. 

- Ha de garantir la qualitat de l’aigua desitjada. 

- Ha de funcionar conjuntament amb el sistema d’abastament ja existent. 

- Ha de permetre certa flexibilitat a l’hora de la seva implantació. 

- Els components s’han de poder aconseguir localment. 

- Ha de ser fàcilment manejable. 

- No ha de generar dependències. 

- Ha de ser el més econòmic possible. 
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7. Sistema de potabilització de l’aigua 

7.1. Alternativa 1: Cloració 

7.1.1. Descripció 

Tenint en compte la contaminació bacteriològica que caracteritza l’aigua i prioritzant aquest 
aspecte, es proposa a continuació un sistema de potabilització basat en l’ús de la cloració. 
Aquest, és el mecanisme de desinfecció de major aplicació en els sistemes d’abastiment 
d’aigua al món, introduït massivament a principis del segle XX, l’èxit del qual es fonamenta en 
què és accessible en quasi tots els països del món, els seus costos són raonables, la seva 
capacitat oxidant (mecanisme de destrucció de la matèria orgànica) és alta i té efecte residual. 

En l’elecció de la proposta també s’ha tingut en compte que el mecanisme escollit per a aquesta 
primera alternativa és el sistema de desinfecció que teòricament s’utilitza, per ordre del govern, 
a les comunitats rurals de l’Índia i, en concret, a Vedanthangal.  

Tot i que el clor i els seus compostos derivats no són desinfectants perfectes, presenten 
algunes característiques valuoses: 

- Tenen una potència germicida d’ampli espectre 

- Mostren una bona persistència en els sistemes de distribució d’aigua ja que presenten 
propietats residuals que es poden mesurar fàcilment i controlar-se després que l’aigua 
hagi estat tractada o proporcionada als usuaris 

- L’equip necessari per a la dosificació normalment és senzill i de baix cost, depenent de 
la font de clor a utilitzar 

- El clor o els productes derivats del clor s’aconsegueixen fàcilment 

- És eficaç en relació als seus costos 

Alguns dels productes clorats disponibles al mercat indi per a realitzar la desinfecció de l’aigua 
són el clor gasós, l’hipoclorit sòdic o l’hipoclorit càlcic. Les diverses varietats comercials de clor 
s’obtenen per diferents mètodes, dels quals en depenen la concentració de clor actiu, la seva 
presentació i la seva estabilitat, tal i com es mostra a la taula 7.1. 

 

 

 

 



Pàg. 58  Capítol 7. Sistema de potabilització de l’aigua 

Nomenclatura Nom comercial Característiques % clor actiu 
Estabilitat en 

el temps 
Seguretat Envàs usual 

Clor gas, Cl2 
Clor liquat 
Clor gasós 

Gas liquat a 
pressió 

99,5% Molt bona 
Gas altament 

tòxic 

Cilindres de 40 
a 70kg 

Recipients de 1 
a 5 tones 

Hipoclorit 
sòdic, NaClO 

Hipoclorit sòdic, 
blanquejador líquid, 

lleixiu 

Solució líquida 
groguenca 

1 a 15% com 
a màxim. 

Concentracion
s majors a 
10% són 

inestables 

Baixa. Pèrdua 
d’un 2-4% 

mensual; major 
si la 

temperatura 
excedeix els 

30ºC 

Corrosiu 

Diverses mides 
d’ampolles de 
plàstic i vidre, i 

garrafes 

Hipoclorit 
càlcic,  
Ca(ClO)2 

HTH, perclorón, 
bleaching 

powder/tablets 

Pols, grànuls i 
pastilles. Sòlid 

blanc 

Pols: 20-35% 
Granulat: 65-

70% 
Pastilles: 65-

70% 

Bona. Pèrdua 
d’un 2-2,5% 

anual 

Corrosiu. 
Possible 

inflamació en 
entrar en 

contacte amb 
certs materials 

àcids 

Llaunes de 
1,5kg, tambors 
de 45-135kg, 
envasos de 

plàstic 

taula 7.1. Propietats dels productes de clor. Font: [31] 

L’elecció del producte adient per a la finalitat definida s’haurà de basar, entre d’altres, en la 
quantitat de desinfectant necessària; les possibilitats d’obtenció del producte; la capacitat 
tècnica de què es disposa per al seu ús, operació i manteniment; els mitjans que es tenen per a 
controlar els riscos associats a l’emmagatzematge i manipulació del desinfectant; i la capacitat 
per assumir els costos d’inversió, operació i manteniment. 

En aquest sentit, donat que el clor gasós és extremadament perillós i necessita de mitjans 
tècnics i de personal per a la seva operació no disponibles a Vedanthangal, es descarta ja  l’ús 
d’aquest desinfectant a la zona, sense entrar en detalls relacionats amb la necessitat d’energia 
elèctrica de manera continua i estable per a la utilització de les bombes. A més a més, tenint en 
compte que l’hipoclorit càlcic és el desinfectant que s’utilitza a les comunitats rurals de l’Índia (i 
el que s’hauria d’utilitzar a Vedanthangal) i que és de fàcil accés en els nuclis urbans de Tamil 
Nadu, s’opta per l’ús de les pastilles d’hipoclorit càlcic, anomenades, a l’Índia, bleaching tablets 
o chlorine tablets. En general, aquestes pastilles es poden obtenir en diferents mides a un cost 
raonable, i són molt estables, segures i fàcils de manipular i emmagatzemar.   

Acció del clor 

El clor posseeix un poder romanent oxidant molt elevat, que afavoreix la destrucció de les 
matèries orgàniques. La seva acció bactericida pot explicar-se per la destrucció dels enzims 
indispensables per a la vida dels agents patògens. 
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El clor dissolt en aigua reacciona segons la reacció: 

Cl2 + H2O ↔ HClO + HCl 

Que, en el cas de l’hipoclorit càlcic, la reacció és: 

Ca(ClO)2 + 2H2O ↔ Ca2+ + 2OH- + 2HClO 

L’espècie desinfectant és l’àcid hipoclorós (HClO), que es dissocia segons la reacció 
secundària: 

HClO ↔ ClO- +H+ 

El sentit de desplaçament d’aquestes reaccions d’equilibri depèn del pH del medi. Si el pH és 
inferior a 2, tot el clor es troba en forma molecular, en el cas del clor gas. A pH 5, el clor ha 
desaparegut totalment, trobant-se de nou en forma d’àcid hipoclorós. A pH 10, el clor es troba 
combinat en forma d’ions hipoclorit [8]. Si el pH està comprès entre 5 i 10, es té una mescla 
d’àcid hipoclorós i d’ions hipoclorit en proporció variable amb el pH, d’acord amb la corba que es 
presenta a la figura 7.1. 

 

figura 7.1. Distribució de l’àcid hipoclorós i els ions hipoclorit en aigua a 
diferents pH i temperatura. Font: [34] 

 



Pàg. 60  Capítol 7. Sistema de potabilització de l’aigua 

El clor és més eficaç en medi àcid que en medi àlcali ja que el seu efecte bactericida és major 
quan es troba en forma HClO. En aquest sentit, segons [23], és recomanable que l’aigua tingui 
un pH inferior a 8 per a una desinfecció adequada. A més, l’acció desinfectant augmenta amb el 
temps de contacte entre l’aigua i el reactiu: un temps de contacte petit pot compensar-se amb la 
utilització d’una dosis major de reactiu [8]. 

La terbolesa és un altre factor important a tenir en compte en el moment de la desinfecció, ja 
que en excés pot reduir l’efectivitat d’absorció del clor i, en conseqüència, protegir els bacteris i 
virus del seu efecte oxidant. Segons [23], el valor ideal de terbolesa per a una desinfecció plena 
s’ha de situar entorn a 0,1UNT. 

Durant el procés químic de la desinfecció es produeixen també, compostos tals com cloramines, 
dicloramines i tricloramines en presència d’amoníac a l’aigua. Les cloramines serveixen 
igualment com a desinfectants, tot i que reaccionen d’una manera summament lenta. 
Tanmateix, es formen àcid clorhídric (HCl) i hidròxids de calci i sodi, els quals no participen en el 
procés de desinfecció [31]. 

El mètode a utilitzar per implementar la cloració adientment als diferents tancs de Vedanthangal 
ha de contemplar la determinació de la quantitat de clor a dosificar i la selecció i calibrat de 
l’equip dosificador. 

Determinació de la quantitat de clor a dosificar 

La quantitat de clor a dosificar és equivalent a la demanda total de clor (estretament lligada a la 
qualitat química i bacteriològica de l’aigua), més la quantitat de clor residual que es vol tenir en 
el punt final de consum: les aixetes. Així, la demanda de clor es refereix a la quantitat total de 
clor que reacciona amb diferents compostos (ferro, manganès, compostos orgànics o amoníac) 
presents a l’aigua, de manera que pot variar en funció del punt que es consideri de l’època de 
l’any en què s’estigui, ja que durant el monsó la qualitat de l’aigua tendeix a variar.  

Per tant, per a la correcta implementació de la cloració serà convenient realitzar assajos de 
consum de clor en cadascuna de les localitzacions on es vulgui iniciar el procés de desinfecció. 
Amb aquest propòsit, es realitza el següent assaig de demanda de clor, segons els 
procediments donats als Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Si 
s’introdueixen a l’aigua dosis creixents de clor, i es determina, passada una hora 
aproximadament, el clor total residual s’observa que aquest valor no augmenta de forma 
regular, sinó que passa per un màxim, decreix, passa per un mínim i, per últim, creix, tal i com 
s’observa a la figura 7.2.  

Això es deu a que el clor, en una primera fase, es combina amb les matèries orgàniques de 
l’aigua i amb l’amoníac lliure o combinat en forma d’amines, formant compostos clorats 
(cloramines), els quals, en una segona fase s’eliminen mitjançant un augment de la dosi de clor 
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[34]. El punt crític o break-point és la dosi corresponent al punt mínim de la corba per la qual 
només queda a l’aigua clor lliure i traces de cloramines, de manera que el sabor desagradable 
derivat dels compostos clorats és menor. 

 

figura 7.2. Assaig de demanda de clor d’una mostra d’aigua amb concentració NH3 1mg/l 

Aquesta gràfica serà d’importància cabdal en la determinació de la quantitat de clor a afegir a 
l’aigua per a la seva desinfecció, seguint la tècnica del break-point, basada en afegir clor 
suficient per satisfer tota la demanda i deixar el romanent necessari per a la desinfecció. 

Aquest tipus de gràfiques són pròpies de cada aigua, per la qual cosa serà necessari determinar 
quina és la demanda de clor de l’aigua de les diferents comunitats on es vulgui clorar. D’aquesta 
manera, es podrà calcular més acuradament la dosi a afegir a l’aigua de cada comunitat i així 
evitar problemes innecessaris de mal gust. 

A continuació, es fa el càlcul de la quantitat de clor a dosificar prenent dades de referència del 
tot extrapolables a les necessitats concretes de cada comunitat del panchayat, un cop es 
disposi dels pertinents assajos de demanda de clor. 

Una bona desinfecció es basa en la combinació dels següents dos factors: la concentració 
residual de clor adequada (C) i el temps de contacte necessari entre el desinfectant i l’aigua (t). 
Aquest és el factor comunament descrit com a C · t (mg/l · min), el valor del qual varia amb els 
microorganismes presents a l’aigua, el tipus de desinfectant a utilitzar i la temperatura. A tall 
d’exemple, segons [8], el manteniment d’una concentració de 0,5mg/l de clor lliure en un temps 
de contacte de 30 minuts (C · t = 15) a pH inferior a 8 permet eliminar un ampli rang de bacteris i 
virus. 
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Tanmateix, d’acord amb la normativa india, una concentració residual de clor lliure de 0,4mg/l 
serà suficient per inactivar virus, bactèries i altres microorganismes, sense conferir a l’aigua un 
sabor desagradable, fet que podria provocar rebuig entre la població de Vedanthangal en no 
estar-hi acostumats. 

Tenint en compte tot el que s’ha dit anteriorment, s’agafa la dada de 4mg/l com la dosi de clor 
necessària adequada a les característiques de l’aigua de Vedanthangal, ja que contempla el 
consum aproximat de clor de la pròpia aigua i el residual desinfectant necessari. 

Tenint en compte que els tancs de les diferents comunitats són de capacitats variables i que no 
sempre s’omplen del tot, per als càlculs que segueixen s’agafarà el consum d’aigua diari per 
persona definit anteriorment, de 30 litres i una població de referència de 1.000 habitants, de 
manera que el volum que es proposa tractar és de 30.000 litres. 

Sabent que les pastilles d’hipoclorit càlcic que es volen utilitzar per a la cloració estan 
disponibles al mercat indi en un pes de 50g i un 65% de clor actiu, la quantitat necessària serà: 

22
3 Cl

dia
g120Cl

l
g104

dia
l30.000 =⋅⋅ −    (eq 8.1) 

22
2

2 Ca(ClO)
dia
g185

dia
g120

kgCl65,0
kgCa(ClO)1

=⋅ Cl   (eq 8.2) 

dia
pastilles4

50gCa(ClO)
pastilla1Ca(ClO)

dia
g185

2
2 =⋅   (eq 8.3) 

Així, seran necessàries 4 pastilles d’hipoclorit càlcic per a la correcta desinfecció d’un tanc de 
30m3 d’aigua. El temps de contacte mínim serà de 30 minuts, condició que no suposa cap 
problema tenint present el funcionament del sistema d’abastiment d’aigua. 

Selecció de l’equip dosificador 

Els equips dosificadors d’hipoclorit càlcic es poden classificar segons s’utilitzin en dosificacions 
per a grans cabals o per a petits cabals. Els primers són dosificadors volumètrics o gravimètrics, 
que deixen caure una quantitat mesurada (en volum o pes) en un petit tanc de dissolució 
(sempre amb agitació) on es dissol l’hipoclorit per després ser dosificat en el punt d’aplicació. En 
el cas del tractament de petits cabals (cabals típics de mitjanes i petites comunitats) s’utilitzen 
equips que funcionen per mitjà de l’erosió de les pastilles d’hipoclorit càlcic, o que subministren 
directament l’hipoclorit sòlid en forma de píndoles. 

 



Estat de l’aigua a Vedanthangal i tractament per aprovisionar aigua potable Pàg. 63 

En el present projecte, s’opta per l’ús de dosificadors d’erosió, ja que aquests equips són fàcils 
de manipular i mantenir, a banda de ser barats i duradors, ja que estan fets de materials no 
corrosius i no disposen de parts mòbils.  

Els dosificadors d’erosió es composen d’un o dos cilindres, l’interior dels quals contenen les 
pastilles d’hipoclorit de calci apilades i acomodades sobre un plat tamisat (figura 7.3). El clor se 
solubilitza gradualment en l’aigua a mesura que el flux entrant erosiona les pastilles per 
proporcionar-ne la dosificació requerida. Conforme es van dissolen les pastilles, aquestes són 
substituïdes per altres de noves que cauen per gravetat a la cambra de solució del clorador, de 
manera que la descàrrega d’aquest dispositiu és una solució d’aigua clorada concentrada que 
passa, a continuació, al tanc en qüestió. El mecanisme de control de la dosificació es basa 
essencialment en un ajust de la profunditat d’immersió de la columna que conté les pastilles i el 
nombre de pastilles a utilitzar. 

 

figura 7.3. Dosificador de clor per erosió de pastilles d’hipoclorit càlcic 

7.1.2. Requisits d’instal·lació, operació i manteniment 

La instal·lació d’aquest tipus de dispositius de dosificació requereix una formació mínima; en la 
majoria dels casos es pot formar un operador amb coneixements bàsics de fontaneria. No 
obstant, és important parar atenció a les instruccions del fabricant per garantir la durabilitat del 
dosificador i una operació adequada d’acord amb les especificacions. La figura 7.4 mostra la 
instal·lació del dosificador per erosió a l’entrada del tanc de distribució d’aigua. A part de 
l’energia hidràulica necessària per a que circuli l’aigua a través del dosificador, no es necessita 
més energia. 
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figura 7.4. Instal·lació del dosificador per erosió de pastilles d’hipoclorit càlcic  

La seva operació és senzilla. Un cop calibrat l’equip, si no hi ha grans variacions en el flux 
d’aigua, normalment no requereixen d’una gran atenció, excepte per comprovar periòdicament 
que el dipòsit està ple de pastilles per assegurar una dosificació contínua. El mecanisme del 
dosificador de pastilles s’ha d’inspeccionar amb regularitat per detectar possibles deposicions 
càlciques o obstruccions, tenint cura de netejar-lo bé, tornar-lo a posar a la posició correcta i 
calibrar-lo. La inspecció i emplenat de pastilles dependran de la instal·lació específica realitzada 
a cada comunitat de Vedanthangal i seran una funció de la dosificació de clor i volum d’aigua 
tractada. Degut a la senzillesa d’operació de l’equip, el personal pot formar-se ràpidament. 

Degut a què el clor residual roman a l’afluent d’aigua per tal de perllongar l’efecte de desinfecció 
després del tractament inicial, l’operador del sistema instal·lat a cada comunitat haurà de 
mesurar les concentracions de clor residual lliure per avaluar l’efectivitat del tractament. Per 
aquest motiu s’ha elaborat l’annex H. 

7.2. Alternativa 2: Sistema integrat 

7.2.1. Descripció 

Per al disseny d’aquest sistema integrat s’ha pres com a referència la planta pilot de 
nanofiltració que Aigües de Barcelona ha projectat a la central del Besòs [1]. Donades les 
característiques de l’aigua de Vedanthangal s’ha posat especial èmfasi en el pretractament 
aplicat en aquesta planta d’osmosi inversa. 

L’alternativa que aquí es proposa es basa, doncs, en l’acció d’un sistema integrat de tractament 
de l’aigua format per modernes tecnologies: dues unitats de tractament ultraviolat (UV), l’addició 
de bisulfit sòdic i una filtració mitjançant cartutxos (FC), que funcionen en la línia de la xarxa 
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d’abastiment d’aigua de Vedanthangal. A la figura 7.5 es pot veure l’esquema detallat del 
sistema de tractament, així com també l’ordre d’acció dels diferents tractaments unitaris que 
intervenen en el procés. 

 

figura 7.5. Esquema del sistema de tractament integrat de l’aigua 

L’aigua bombejada des del pou passa per la unitat de radiació UV, fet que possibilita una 
primera desinfecció de l’aigua que, segons les anàlisis realitzades (apartat 3.6.5), ja té una 
carrega bacteriològica considerable en aquest punt de captació inicial. Tot seguit, mitjançant un 
dosificador, s’addiciona al flux la quantitat necessària de bisulfit sòdic per tal que aquest agent 
reductor inhibeixi el creixement bacterià. 

A continuació, es fa circular l’aigua a través d’un filtre de cartutx, amb l’objectiu de reduir la 
matèria en suspensió característica de l’aigua objecte del present projecte. En aquest sentit, 
s’ha descartat l’ús d’un filtre de sorra ja que la terbolesa de l’aigua és baixa i la sorra a utilitzar 
dificultaria el dimensionament del filtre. En sortir del tanc d’emmagatzematge, ja en el moment 
de la distribució a les aixetes, l’aigua es fa passar per un segon mòdul de radiació UV. 

A continuació es dóna la informació més rellevant quant a les diferents unitats de tractament 
utilitzades. 

Tractament per radiació ultraviolada 

El mètode de desinfecció consisteix en posar en contacte el flux d’aigua amb un llum UV, de 
manera que la radiació actuï sobre els microorganismes de l’aigua. Els paràmetres més 
importants d’aquest tipus de radiació relacionats amb la desinfecció de l’aigua són [8]: 

- Longitud d’ona: el rang germicida es troba entre 240 i 280nm.  

- Qualitat de l’aigua: l’energia UV és absorbida per l’aigua, però en un grau superior 
també és absorbida pels sòlids en suspensió o dissolts, la terbolesa i el color. Aigües 
amb una concentració de sòlids en suspensió de 10mg/l o més, pot començar a 
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experimentar problemes amb l’absorció de la llum UV. La terbolesa ha de ser tan baixa 
com sigui possible i, en tot cas, s’han d’evitar terboleses superiors a 5UNT. 

- Intensitat de radiació: a menor distància de l’aigua respecte al punt d’emissió dels raigs, 
major serà la intensitat dels mateixos i, per tant, la desinfecció serà més eficient. 

- Tipus de microorganismes: la resistència a l’efecte de la radiació dependrà del tipus de 
microorganisme. No obstant, la dosificació de llum UV requerida per destruir els 
microorganismes més comuns varia entre 6.000 i 10.000μWs/cm2. 

- Temps d’exposició: les exposicions normals són de l’ordre de 10 a 20 segons. 

El tractament per radiació UV no atorga cap residual desinfectant a l’aigua tractada, i es basa en 
un fenomen físic pel qual les ones de radiació UV incideixen sobre el material genètic dels 
microorganismes i virus, destruint-los en un període de temps curt, sense produir canvis físics o 
químics notables en l’aigua tractada [31]. 

Existeixen dos tipus de cambres d’exposició: aquelles en què les làmpades estan submergides 
a l’aigua i les que estan fora de l’aigua. En les unitat UV de làmpades submergides s’ha de 
proveir un espai aïllant per mantenir la temperatura prop del punt òptim (40ºC), fet que 
s’aconsegueix envoltant la làmpada amb una camisa de quars (figura 7.6) [31]. En el segon 
tipus de cambres, les làmpades estan suspeses rasant sobre l’aigua que s’està tractant. 

 

figura 7.6. Equip de radiació UV amb làmpada submergida 

Per al seu funcionament, l’energia elèctrica és indispensable. A més a més, des del punt de 
vista pràctic, és necessari un cert nivell d’automatització i complexitat en el sistema de 
monitoratge. 

Dosificació de bisulfit sòdic 

El bisulfit sòdic pot ser afegit al flux d’aigua mitjançant un dosificador. En aquesta part del 
sistema de tractament, es pretén controlar la proliferació d’una contaminació bacteriològica en 
etapes posteriors. Aquest agent reductor, reacciona en l’aigua reduint la quantitat d’oxigen 
present i és, per tant, efectiu contra el creixement de bacteris aerobis, però no inhibeix el 
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creixement de bacteris anaerobis. Per aquest motiu, l’eficiència d’aquesta mesura haurà de ser 
avaluada curosament. 

Filtració mitjançant cartutxos 

Els filtres de cartutxos, fets de cel·lulosa o de fibres sintètiques, tenen per objectiu eliminar els 
sòlids presents a l’aigua. A Vedantahngal, els valors de terbolesa de l’aigua fan adequat l’ús 
d’aquest sistema de microfiltració. D’acord amb els resultats de les anàlisis realitzades, si bé la 
quantitat de matèria a filtrar no serà molt gran, aquest filtre constituirà un element de protecció 
de cara a variacions en la qualitat de l’aigua, sobretot en època monsònica, moment en què els 
sòlids en suspensió de l’aigua tendeixen a incrementar.  

Aquest tipus de filtres treballen a pressió i la velocitat màxima de filtració no ha de superar els 
2(m3/h)/m2, de manera que, segons la superfície de filtració del cartutx se’n necessitarà un 
nombre més gran o més petit. Com més petita sigui la porositat del cartutx, més qualitat tindrà el 
filtratge, però més curta serà la vida del filtre. Les porositats varien d’un fabricant a l’altre, en 
funció de l’aplicació dels filtres. No obstant, la majoria dels cartutxos comercials tenen valors de 
filtració de 1 a 5μm [8].  

Malgrat es dosifiqui bisulfit sòdic abans del procés de filtració, pot ser que els filtres de cartutx es 
rebleixin per creixements bacterians. Per tal d’evitar-ho, s’han de fer desinfeccions periòdiques 
d’aquests filtres amb hipoclorit sòdic o alguna altra solució de desinfectant. 

7.2.2. Requisits d’instal·lació, operació i manteniment 

Donada la complexitat d’aquest sistema de tractament proposat, els paràmetres exactes de 
disseny i d’instal·lació seran objecte de posteriors estudis en cas que s’opti per aquesta 
alternativa com a solució adequada a implementar a Vedanthangal. En aquest cas, s’hauran 
d’establir contactes amb els professionals adequats per a realitzar aquest tipus d’instal·lació. No 
obstant, es donen a continuació certs aspectes a tenir en compte. 

Pel que fa als requisits d’instal·lació del tractament ultraviolat, l’equip pot ser ubicat tant a 
l’exterior, com a l’interior d’un recinte que el protegeixi dels elements dels clima i vandalisme, 
que poden afectar en el seu funcionament. L’espai que es necessita per a l’equip de radiació UV 
és força petit, tot i que es recomana deixar espai suficient per a canviar les làmpades quan sigui 
necessari. En aquest sentit, la resta dels elements que integren el tractament de potabilització 
hauran de situar-se dins un recinte tancat i protegit, d’accés restringit. 

Quant als requisits d’operació i manteniment, cal assegurar que la camisa de quars de l’equip 
UV es troba lliure de sediments o altres dipòsits que atenuïn la radiació. Per aquest motiu, cal 
netejar-la com a mínim una vegada al mes i, en circumstàncies excepcionals, 2 o 3 vegades per 
setmana. S’estima una vida útil de 9 mesos a 1 any de funcionament ininterromput [31]. En 
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relació als filtres de cartutx, s’haurà de tenir present realitzar-ne una neteja sempre que sigui 
necessari. 

De cara al control del funcionament del sistema integrat de tractament i de les seves parts per 
separat, caldrà fer un mostreig de l’aigua tractada i realitzar les corresponents anàlisis 
microbiològiques per determinar-ne el contingut de microorganismes indicadors. D’aquesta 
manera se’n podrà determinar l’eficiència.  

7.3. Alternativa 3: Filtres ceràmics 

Com a alternativa per a la potabilització de l’aigua es proposa, en aquest cas, l’ús de filtres 
ceràmics, que conformen una de les tecnologies emprades en els sistemes locals de 
desinfecció de l’aigua a nivell domèstic.  

Tot i que els filtres ceràmics han estat utilitzats arreu del món des de fa segles, és poca la 
documentació que se’n té, així com tampoc no es disposa de moltes dades relatives a estudis 
d’eficiència d’aquests filtres ceràmics de baix cost. No obstant, els esforços de moltes 
organitzacions per a proporcionar una aigua segura i de qualitat als ciutadans més desfavorits, 
han propiciat l’aparició de diversos prototips i models de filtres ceràmics, que varien d’un país a 
l’altre. 

7.3.1. Classificació dels filtres d’aigua ceràmics 

Els filtres ceràmics poden classificar-se d’acord amb diversos paràmetres fonamentals: 

- la forma de l’element filtrant: filtres d’espelma, disc o pot (veure figura 7.7) 

- el tipus d’argila: caolí, terrissa, fang... 

- el material combustible per a la cocció 

- la funció: remoció microbiana, eliminació de contaminants químics com l’arsènic, el 
ferro o contaminants secundaris com el sabor i l’olor 
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figura 7.7. Tipus d’elements filtrants. Font: [10] 

Tanmateix, les propietats dels filtres es poden veure influïdes per altres variables com l’ús de 
materials addicionals per a la seva producció, la temperatura de cocció o, el mode de producció 
utilitzat. 

No obstant aquesta classificació, els filtres s’acostumen a definir segons els dos components 
bàsics que el conformen: l’element filtrant a través del qual passa l’aigua, i el sistema on 
s’emplaça, que generalment consisteix en dos contenidors (superior i inferior) que 
emmagatzemen l’aigua, tal i com es mostra a la figura 7.8. 

 

figura 7.8. Sistema de filtre i element filtrant 

7.3.2. Descripció 

En el present projecte, d’acord amb els paràmetres establerts per a la definició de la solució, es 
proposa l’ús dels següents filtres de producció índia: el filtre Terafil i l’Indian ceramic candle filter, 
dels quals se’n dóna informació a continuació. 
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Els objectius de l’ús d’aquests filtres són, aprovisionar aigua neta i segura a la població a través 
de la participació activa de les unitats familiars, i la utilització de materials locals barats, així com 
també artesans de la zona per al procés de producció. 

7.3.2.1. Filtre Terafil: filtre de disc 

El Regional Research Laboratory (RRL) de Bhubaneswar, a l’estat indi d’Orissa, pertanyent al 
Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ha inventat aquest tipus de filtre de disc 
anomenat Terafil, indicat per a la filtració i el tractament d’aigua tèrbola i contaminada 
bacteriològicament. 

El filtre ceràmic Terafil consta de dos contenidors cilíndrics (ja siguin metàl·lics o ceràmics), al 
mig del quals es troba el filtre de disc. La figura 7.9 mostra una imatge de l’element filtrant aïllat 
del conjunt. L’aigua s’aboca a d’interior del contenidor superior, passa pel filtre i, a continuació, 
es recull en el contenidor inferior que disposa d’una petita aixeta. El disc filtrant es fabrica a 
partir d’una barreja d’argila, sorra de riu i serradures, que es couen a altes temperatures en 
forns de baix cost. L’argila emprada, que s’utilitza també per a la fabricació d’una gran varietat 
de productes ceràmics, és abundant a moltes parts de la geografia índia, fet que en facilita la 
producció. En el procés de cocció, les serradures de la mescla es cremen i les partícules 
d’argila se sinteritzen al voltant de les partícules de sorra, deixant porus entremig. 

 

 

 

 

 

 

 

figura 7.9. Filtre Terafil i detall del disc filtrant. Font: [19] 

El sinteritzat del filtre Terafil és d’importància cabdal per a obtenir el gruix de membrana 
adequat, així com també la forma dels porus. Segons [19], els porus en un Terafil ben sinteritzat 
tenen una mida d’entre 1 a 5μm i no estan interconnectats. La fina membrana d’argila de 50 a 
100μm de gruix que separa els porus és la responsable de la reducció dels bacteris continguts a 
l’aigua. L’eliminació de la majoria de les partícules en suspensió presents a l’aigua es produeix a 
la cara superior del disc, fet que propicia la formació d’una capa de sediments que amb el temps 
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causen l’obstrucció del filtre i la reducció del cabal filtrat. És per això, que és recomanable la 
neteja de l’element filtrant amb un raspall una vegada al dia, per tal d’eliminar els sediments i 
obrir de nou els porus. D’acord amb el fet que els porus del filtre no són continus, el disc 
ceràmic no s’hauria d’obstruir. Amb un manteniment adequat, s’espera que el filtre Terafil tingui 
una vida d’uns 5 anys [19]. 

Prop de 30.000 filtres Terafil en diferents tipus de contenidors han estat utilitzats a les zones 
rurals d’Orissa des de 1999. Tanmateix, el funcionament d’aquests filtres ha estat analitzat per 
diverses organitzacions: 

- CSIR – RRL; Bhubaneswar (Índia), setembre 1999 [6], [19]. 

- Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology, EAWAG; Suïssa, 
octubre-novembre 2002 [19]. 

- Shriram Institute of Industrial Research, SIIR; Nova Delhi  [29]. 

- Environmental and Public Health Organization, ENPHO; Nepal, gener-juny 2001 [12]. 

- Public Health Engineering Laboratory, PHEL; Bhubaneswar (Índia)  [19]. 

Els resultats d’aquests estudis se sintetitzen a la taula 7.2. 

 

 CSIR - RRL EAWAG SIIR ENPHO PHEL 

Cabal de filtració (l/h) 2,5 - 3 1,8 - 2,5 2,7 5 2,4 

% eliminació terbolesa 99 - 93 99 97 
% eliminació 
coliformes totals 99 93 - 99 95 - 99 93 - 96 99 

% eliminació ferro 92 - 90 99 95 

Neteja No s’indica 
1 vegada 

a la 
setmana 

No 
s’indica 

1 vegada 
a la 

setmana 

No 
s’indica 

taula 7.2. Resultats dels estudis realitzats sobre el funcionament del filtre Terafil 

Del conjunt de resultats de què es disposa, es veu que en la majoria dels casos el filtre Terafil 
elimina més del 95% de la terbolesa, el 90% del ferro i el 95% dels microorganismes presents a 
l’aigua. El cabal de filtració se situa entorn dels 2 litres/h de mitjana. A més a més, tal i com ja 
s’ha dit anteriorment, la neteja de la superfície filtrant és necessària per restablir l’eficiència i el 
cabal de filtració. 
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7.3.2.2. Indian ceramic candle filter: Filtre d’espelma 

L’Indian ceramic candle filter està format per dos contenidors, generalment d’acer inoxidable, 
col·locats l’un sobre l’altre (figura 7.10). El contenidor superior té en el seu interior d’un a quatre 
filtres ceràmics cilíndrics (espelmes, de les que se’n té un detall a la figura 7.10) i el contenidor 
inferior recull l’aigua filtrada. L’aigua s’extreu del sistema a través d’una petita aixeta. 

 

figura 7.10. Indian ceramic candle filter i detall de l’espelma filtrant 

Aquest tipus de filtres constitueixen un dels tractaments a nivell domèstic més àmpliament 
utilitzats en molts països en vies de desenvolupament. Múltiples companyies índies, com ara 
Puro, Bajaj, Himal o Kamal, els fabriquen, de manera que es troben disponibles al mercat en 
múltiples capacitats. Malgrat la diversificació en la forma dels contenidors del sistema de 
filtració, l’element filtrant es manté. La porositat de l’espelma es caracteritza per tenir una mida 
de porus aproximada de 1μm [10]. 

Gràcies a la senzillesa del sistema, els propis consumidors poden muntar la unitat de filtració, 
no sense abans tenir la precaució de bullir de 15 a 20 minuts l’espelma filtrant, per tal 
d’esterilitzar-la i eliminar-ne possibles partícules argiloses que pugui tenir. 

Tot i que els Indian ceramic candle filters es poden aconseguir arreu de l’Índia, no existeix molta 
informació per part d’organitzacions oficials. No obstant, a continuació es donen dades relatives 
al seu funcionament, per a un filtre amb contenidors d’acer inoxidable de la marca Bajaj, amb 
una capacitat de 6 litres. 

El filtre, que conté una única espelma de dimensions 12cm d’alçada, 7cm de diàmetre i gruix 
aproximat de 4,5mm, pot assolir un cabal màxim de 2 litres d’aigua al dia, tenint present d’omplir 
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el contenidor superior al màxim de la seva capacitat. Per incrementar el cabal d’aigua tractada 
es poden utilitzar filtres ceràmics de més d’una espelma o bé, contenidors de major capacitat  
[10].  

Segons [10], el filtre és capaç de reduir la terbolesa present a l’aigua amb alta eficiència, amb 
un valor aproximat del 95%. Pel que fa a l’eficiència d’eliminació del contingut bacteriològic el 
valor se situa entorn del 99%.  

Tal i com succeeix amb el filtre Terafil, aquest filtre d’espelma de producció índia s’ha de netejar 
de manera regular raspallant-ne la superfície. En el moment en què el cabal filtrat decreix, el 
filtre ha de ser esterilitzat de nou. Després de l’ús continuat durant un any aproximadament, 
depenent de les vegades que es faci servir i de la terbolesa de l’aigua a tractar, s’ha de 
substituir. 

En últim lloc, cal remarcar que l’aigua filtrada a través del filtre Terafil o el filtre d’espelma no 
està desinfectada, per la qual cosa, l’addició de desinfectant pot ser una mesura 
complementària a l’acció realitzada pels filtres ceràmics sobre el contingut bacteriològic. 

A l’annex I es relacionen teòricament els cabals de filtració d’ambdós filtres (disc i espelma). 

7.3.3. Factors que influeixen en el rendiment dels filtres 

Existeixen diversos factors que poden afectar el rendiment del filtre. Aquests, tan poden ser 
relatius a les propietats dels filtres (porositat, gruix de l’element filtrant o àrea del mateix), com 
poden ser factors relacionats amb les característiques de l’aigua que es filtra (alçada de la 
columna d’aigua per sobre de l’element filtrant o la qualitat de l’aigua). A més a més, possibles 
substàncies afegides al filtre, com per exemple carbó actiu o una solució col·loïdal de plata, 
poden influir també en el rendiment del filtre, alhora que també l’encareixen. 

 Porositat 

La porositat és un factor crític que afecta el rendiment del filtre, ja que possibilita el pas del flux 
d’aigua a través del medi filtrant. Els filtres amb una porositat major permeten la circulació d’un 
volum més gran d’aigua, mantenint constants altres variables. La mida dels porus també és 
important en la determinació del nivell de puresa de l’aigua assolit. La majoria dels filtres d’aigua 
ceràmics tenen porus de mida compresa entre 0,1 a 10μm, de manera que porositats superiors 
no seran tan eficaces en l’eliminació de la terbolesa o contingut microbiològic de l’aigua. No 
obstant, el cabals de filtres amb major porositat són superiors, a diferència del que succeeix en 
filtres de porositat menor, que possibiliten una reducció de la terbolesa i contaminació 
microbiològica més altes.  
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 Gruix de l’element filtrant 

El gruix del filtre ceràmic també afectarà la circulació de l’aigua a través del mateix. Els elements 
filtrants amb poc gruix permeten que l’aigua hi flueixi més ràpidament (major cabal), mantenint 
constants altres variables. No obstant, els filtres prims poden no ser tan eficaços com els filtres 
de gruixos majors quant a la reducció de la terbolesa i contingut microbiològic. Com més gruixut 
sigui l’element filtrant, existiran més oportunitats que les partícules quedin retingudes (major 
tortuositat). 

 Superfície de l’element filtrant 

La superfície del filtre és directament proporcional al cabal que hi circula, de manera que 
mantenint altres variables constants, els filtres amb una superfície major tindran un cabal de 
filtració major. Pel contrari, els elements filtrants amb àrees petites filtraran menors cabals. En 
aquest sentit, una possible solució per tal d’augmentar la superfície filtrant sense modificar els 
filtres en si mateixos és emplaçar diversos filtres en un mateix contenidor. Aquesta modificació 
és útil especialment en filtres d’espelma, ja que en comptes d’utilitzar un únic element filtrant, es 
poden col·locar fins a quatre espelmes per tal d’augmentar el volum d’aigua filtrada en un 
determinat període de temps. 

 Alçada de la columna d’aigua 

Com més gran sigui l’alçada de la columna d’aigua i, per tant, el volum, major serà la pressió del 
fluid sobre l’element filtrant, de manera que circularà a través dels porus del filtre un major volum 
d’aigua en un determinat període de temps. Com que el nivell d’aigua disminueix amb el temps 
(a mesura que es va filtrant l’aigua), el cabal filtrat també disminueix. Per aquesta raó, el nivell 
d’aigua ha de mantenir-se el més amunt possible per sobre de l’element filtrant, de manera que 
el contenidor superior ha de ser reomplert contínuament.  

Cal destacar que els factors anteriorment esmentats, es relacionen amb el cabal a través de la 
Llei de Darcy (annex I). 

 Qualitat de l’aigua 

La qualitat de l’aigua també afecta el flux d’aigua que passa a través del filtre. Aquelles aigües 
que continguin un elevat nombre de partícules suspeses o un elevat contingut orgànic no fluiran 
a la mateixa velocitat que una aigua clara, de manera que el volum d’aigua filtrat en un cert 
temps serà menor. Com més contaminada estigui l’aigua, més ràpidament se saturarà el filtre, 
motiu pel qual la neteja de l’element filtrant s’haurà de realitzar més freqüentment. En aigües 
molt tèrboles, la sedimentació o coagulació es poden utilitzar prèviament a la filtració per tal 
d’eliminar les partícules més grans i permetre així un augment del cabal filtrat. 
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 Carbó actiu 

A part de l’avaluació del cabal d’aigua filtrat, s’han de considerar altres característiques de 
funcionament del filtre, com són la capacitat del filtre per reduir el contingut químic de l’aigua o 
millorar-ne el sabor o l’olor. Per tal de millorar-ne el rendiment pel que fa a aquests aspectes, es 
pot afegir a l’interior del filtre carbó actiu, tot i que els seus porus ofereixen també un atractiu 
espai de cultiu per a les bactèries. 

 Solució col·loïdal de plata 

Alguns elements filtrants s’impregnen d’una solució col·loïdal de plata, tant en el seu interior 
com en l’exterior, per tal de beneficiar-se de les propietats bactericides de la plata. El principi 
d’acció de la plata, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, recau en el trencament de la 
membrana cel·lular i la posterior desintegració del microorganisme. A més a més, no es té 
constància que els bacteris desenvolupin resistència a la plata, motiu pel qual el seu ús és cada 
vegada més generalitzat entre les diferents marques comercials de filtres ceràmics. 

7.3.4. Requisits d’implantació, operació i manteniment 

Degut a la naturalesa descentralitzada d’aquest tipus de tractaments a nivell domèstic, la 
garantia d’èxit en la implantació d’aquest sistema de potabilització de l’aigua recau en última 
instància en mans de la unitat familiar propietària del filtre. Per aquest motiu, la promoció i 
l’educació són elements essencials per a una implantació eficaç. 

S’ha de tenir en compte que la població de Vedanthangal no és conscient de la mala qualitat de 
l’aigua que consumeixen, així com tampoc identifiquen els múltiples casos de diarrees que 
s’han detectat amb la deficient qualitat bacteriològica de l’aigua que beuen. D’acord amb això, 
s’espera que degut a la incomprensió del problema relacionat amb l’aigua no es vegi la 
necessitat d’utilitzar els filtres ceràmics de què disposen. 

Per aquest motiu, prèviament a l’aplicació d’aquesta tecnologia, s’haurà de dur a terme un ampli 
programa d’educació i formació bàsica en matèria d’higiene, que dugui a la promoció del 
consum d’aigua de qualitat. 

En aquest sentit, durant el treball de camp realitzat a Vedanthangal es va elaborar el 
material educatiu adequat per tal de donar a conèixer la problemàtica de l’aigua (disponible 
a l’annex K). La divulgació d’aquest material ha de permetre prendre consciència de la 
relació unívoca existent entre els problemes gastrointestinals de la població i la mala qualitat 
de l’aigua, així com també donar a conèixer quines són les pràctiques i costums a nivell 
domèstic que s’han d’evitar per tal fer front a aquest problema. 
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Aquest material, que s’integra dins del projecte d’higiene i sanitat que desenvolupa la FLM, 
juntament amb la formació específica adequada destinada a la promoció de l’ús dels filtres 
ceràmics contribuiran en l’èxit d’aquesta alternativa de purificació de l’aigua. 

Pel que fa al manteniment dels filtres, tal i com ja s’ha especificat anteriorment, han de ser 
netejats periòdicament, en funció de la freqüència amb què s’utilitzin i de la terbolesa de 
l’aigua, que en el cas de Vedanthangal és molt petita. 

7.4. Pressupost 

El pressupost que es dóna a les taules 7.3 a 7.5 té com a objectiu informar del cost aproximat 
derivat de la implantació de cada alternativa. Per a l’efecte, no es consideren les despeses 
derivades de la formació i sensibilització que hauran d’acompanyar a la solució de potabilització, 
ja que en les tres alternatives seran necessàries i similars en termes econòmics.  

La valorització de la mà d’obra difereix d’una alternativa a l’altra i està relacionada amb la 
complexitat del sistema. En cada cas, en funció de les necessitats reals derivades de la 
implantació del tractament, se n’haurà de fer el càlcul adequat. En aquesta fase del projecte, es 
desconeix la disponibilitat de mà d’obra existent a Vedanthangal o els voltants, de manera que 
els costos derivats hauran de ser objecte d’un futur estudi específic. 

Així doncs, en el pressupost es tenen en compte les despeses relacionades amb l’adquisició 
dels equips de cadascuna de les alternatives. La valoració econòmica resultant, ha de constituir 
una eina d’utilitat en la posterior decisió de l’alternativa a escollir per a millorar la qualitat de 
l’aigua de Vedanthangal. 

Tot i que els preus que s’indiquen a continuació estan subjectes a certa variabilitat en funció del 
fabricant  o subministrador del equip, l’ordre de magnitud de la inversió a realitzar en cada cas, 
calculada en euros (55 INR = 1 €), és la següent: 

Alternativa 1 

 

Alternativa 1: Cloració 

Dosificador per erosió 500 € 

Pastilles hipoclorit càlcic 14 €/kg · 67,5 kg/any = 945 €/any 

TOTAL INVERSIÓ 1r ANY 1.445 € 

taula 7.3. Pressupost estimat alternativa 1 
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El cost per persona i any de l’alternativa 1 serà de 1,45 €. Cal remarcar que aquest cost no 
incorpora les despeses de manteniment ni el sou del funcionari encarregat de la supervisió del 
sistema. 

Tenint en compte que la vida del dosificador de clor és de 5 anys, el cost d’aquesta alternativa 
durant els anys següents fins que no s’hagi de renovar o reparar l’equip de cloració 
correspondrà a la despesa realitzada en pastilles d’hipoclorit càlcic, és a dir, 0,95 € per persona 
i any. 

Alternativa 2 

Es diferencien entre les dues unitats de tractament UV ja que el cabal d’aigua a tractar a 
l’entrada i sortida del tanc d’emmagatzematge és diferent. 

El preu del bisulfit sòdic (14€/l) es considera negligible enfront dels costos de la resta 
d’equipament. 

Per aquesta alternativa, els costos relacionats amb la instal·lació seran més elevats que en les 
altres dues, ja que serà necessari instal·lar un nombre major de conduccions d’aigua per al 
funcionament del sistema de tractament. Tanmateix, també s’hauran de comptabilitzar en les 
despeses d’instal·lació els costos relacionats de la construcció del recinte que albergarà tot 
l’equip. Els costos d’operació hauran de contemplar també la despesa elèctrica. 

 

Alternativa 2: Sistema integrat 

Unitat de tractament UV 1 1.950 € 

Filtres de cartutx 2.327 € 

Unitat de tractament UV 2 1.562 € 

TOTAL INVERSIÓ 1r ANY 5.839 € 

taula 7.4. Pressupost estimat alternativa 2 

Suposant que durant el primer any de funcionament el sistema no requerirà de cap recanvi, el 
cost per persona i any de l’alternativa 2 serà de 5,8€. 

No obstant, títol orientatiu es donen els costos dels recanvis d’un filtre de cartutx (300€) i el 
d’una làmpada UV (225€). Degut a la naturalesa de l’aigua, el filtre de cartutx tindrà una vida 
més llarga que la làmpada UV, que s’haurà de canviar anualment (segons hagi disminuït la 
intensitat de radiació) 
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Alternativa 3 

Per al càlcul, es considera que la unitat familiar està formada per cinc membres que 
consumeixen 15 litres d’aigua de beguda. Així, s’adquirirà un filtre ceràmic de 15 litres de 
capacitat cada 5 habitants. 

En el cas del filtre Terafil, el preu unitari d’un set complet d’aquest volum amb contenidors 
metàl·lics tenen un cost de 7,30 € (400 INR). En el cas de l’Indian ceramic candle filter d’una 
espelma, el preu unitari és de 10 € (550 INR). 

 

 Alternativa 3: Filtres ceràmics 

 Filtre Terafil Indian ceramic candle filter 

Set complet filtre 1,50 €/(persona i any) 2 €/(persona i any) 

TOTAL INVERSIÓ 1r ANY 1.500 € 2.000 € 

taula 7.5. Pressupost estimat alternativa 3 

Si es desitja abaratir el cost del filtre, existeix la possibilitat d’adquirir els elements filtrants per 
separat, en comptes de comprar tot el sistema. En aquest cas, el sistema filtrant s’haurà de 
muntar personalment, fet que pot fer decréixer la fiabilitat del sistema. El preu unitari del disc 
Terafil és de 1,20 € (65 INR) i el d’una espelma de 2 € (110 INR).  

Sota aquest supòsit, tenint en compte els preus d’adquisició de contenidors plàstics, tapes i 
aixeta, el cost d’un filtre Terafil i el d’un filtre d’una espelma es pot reduir aproximadament a la 
meitat. 

Degut a la senzillesa d’operació i manteniment d’aquests filtres, els costos durant els següents 
anys comptabilitzaran el preu dels recanvis en cas que sigui necessari canviar l’element filtrant. 
Tanmateix, també s’haurà de tenir en compte la compra de material nou en cas de ruptura 
d’algun dels elements que componen el sistema filtrant (aixeta o contenidors), que en cap cas 
excedirà 1 € per persona i any. 

7.5. Anàlisi comparativa de les alternatives 

Les alternatives plantejades anteriorment donen solució al problema de la qualitat de l’aigua de 
maneres ben diverses, pel fet de basar-se en tecnologies diferents. Així, cadascuna de les 
opcions proposades presenta una sèrie d’avantatges i inconvenients, que en el context en què 
s’implanten projecten també una sèrie d’oportunitats i amenaces. 
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Els múltiples aspectes a comparar en les diferents alternatives, han de suposar una eina útil de 
cara a l’elecció de la tecnologia més apropiada per al cas de Vedanthangal. L’anàlisi de les 
alternatives que es presenta a la taula 7.6 s’ha realitzat en base als paràmetres plantejats a 
l’apartat 6, a banda d’aspectes com la sostenibilitat, la productivitat o l’impacte social susceptible 
de ser creat en cada alternativa.  
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taula 7.6. Anàlisi comparativa de les alternatives
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8. Estudi econòmic 

Es presenta a la taula 8.1 el pressupost de la realització del present projecte. Les despeses 
generades durant els 5 mesos de treball a l’Índia es corresponen amb la quantitat que ha estat 
avalada pel CCD, la FLM i l’estudianta. Degut a la naturalesa del projecte, algunes de les 
partides susceptibles de generar despeses no tenen repercussió econòmica final ja que han 
estat realitzades per voluntaris o cooperants treballant de manera desinteressada. 

 

Concepte Unitats Preu Total 

1 Viatge i estada   2.490,90 € 

 Viatge a l’Índia 1 1.112,00 € 1.112,00 € 

 Visat 1 91,50 € 91,50 € 

 Assegurança de viatge 1 438,00 € 438,00 € 

 Despeses mèdiques 1 75,00 € 75,00 € 

 Dietes estudiant 156 0,70 € 109,20 € 

 Allotjament 156 1,50 € 234,00 € 

 Lloguer bicicleta 156 0,50 € 78, 00 € 

 Altres despeses diàries 156 0,20 € 31,20 € 

 Desplaçaments interns 20 10,00 € 200,00 € 

 Comunicacions 40 5,00 € 200,00 € 

2 Personal   1.350,00 € 

 Assessor UPC 20 60,00 € 1.200,00 € 

 Assessor IIT 5 30,00 € 150,00 € 

3 Anàlisis   248,50 € 

 Anàlisis fisicoquímiques 16 5,50 € 88,00 € 

 Anàlisis microbiològiques 19 4,50 € 85,50 € 

 Anàlisis metalls i pesticides 3 25,00 € 75,00 € 

4 Formació i sensibilització   250,00 € 

 Material de difusió 1 250,00 € 250,00 € 

 TOTAL 4.339,40 € 

taula 8.1. Pressupost del projecte realitzat  
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9. Estudi d’impacte ambiental 

Es consideren per a l’estudi d’impacte ambiental els diferents recursos naturals i socials que 
s’han pogut veure afectats o són susceptibles de ser-ho en les futures etapes de l’execució del 
projecte. En aquest sentit, doncs, el coneixement del medi receptor del projecte permetrà fer-ne 
una valoració. 

Així, durant el treball de camp, les tasques realitzades no han implicat un impacte negatiu vers 
el medi físic, biòtic o social. De la mateixa manera, cap de les tres alternatives a implementar 
per a la potabilització de l’aigua són susceptibles de produir efectes negatius en els diferents 
vectors que intervenen en els estudis d’impacte ambiental. 

Per a la implantació del sistema de tractament no serà necessari realitzar cap obra 
d’envergadura; només en la segona alternativa caldrà construir un petit recinte per encabir-hi tot 
l’equip. En aquest cas, les obres seran mínimes, de manera que la repercussió a nivell terrestre 
serà negligible. Com a conseqüència, el medi biòtic no es veurà afectat, així com tampoc es 
causarà cap impacte negatiu derivat de la implantació de qualsevol de les tres alternatives de 
potabilització. 

Pel que fa al medi socioeconòmic i sociocultural, l’impacte que es causarà s’estima que sigui 
positiu, en el sentit en què es contribuirà a l’abastiment d’aigua de qualitat i es preveu la 
generació de nous llocs de treball. El nivell d’acceptació del projecte incidirà positivament en la 
població si la seva execució s’acompanya de l’educació i formació necessàries. 

Es pot concloure, doncs, que l’impacte ambiental derivat de l’execució del projecte de millora de 
la qualitat de l’aigua a Vedanthangal es caracteritza per tenir una d’incidència ambiental baixa, 
en les diferents etapes en què s’ha dividit. Conseqüència d’això, no seran necessàries mesures 
de prevenció de l’impacte ni mesures correctores. 

Per últim, es considera adequat comentar aquí, que la repercussió a nivell social derivada no 
tant del projecte en si, sinó de la presència de la ONG Fundació Laia Mendoza a Vedanthangal, 
és mínima, ja que es capacita personal de la regió per donar resposta a totes les iniciatives que 
sorgeixen de necessitats locals. 
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Conclusions 

D’acord amb les tasques realitzades per tal de caracteritzar el sistema d’abastament de l’aigua 
a Vedanthangal, es detecta que els pous, tancs i aixetes de les diferents comunitats no 
preserven adequadament l’aigua de la contaminació, ja que no estan convenientment 
mantinguts i protegits. 

Els resultats de les anàlisis realitzades a l’aigua revelen un alt contingut microbiològic, que no 
varia substancialment entre els diferents punts de recollida de mostres. Aquest fet, juntament 
amb la problemàtica detectada entorn l’estat de la infraestructura de subministrament d’aigua, 
fan necessària la definició d’una estratègia per a la millora de la qualitat d’aquest bé de consum. 

Es proposen tres alternatives de tractament per a l’aprovisionament d’aigua potable a la 
població de la zona que es basen en principis de funcionament diferents i garanteixen 
l’abastament d’una aigua segura a la població. 

Es dóna prioritat a les tecnologies pràctiques i econòmiques. Així, es presenten com a 
tecnologies més apropiades la cloració a nivell comunitari o l’ús de filtres ceràmics a les cases. 
No obstant, els filtres ceràmics domèstics constitueixen una alternativa que actualment no pot 
ser executada ràpidament per atendre l’ampli segment de població que no té accés a aigua 
segura, ja que la seva implantació ha d’anar acompanyada d’una extensa campanya educativa. 

De l’estudi de la situació actual a Vedanthangal, es constata el fet que la població no és 
conscient de quina és la qualitat de l’aigua que consumeixen, de manera que no relacionen els 
múltiples casos d’afeccions gastrointestinals amb la deficient qualitat microbiològica de l’aigua. 

Per propiciar l’èxit de la mesura a aplicar, s’haurà de promoure dins la comunitat una 
conscienciació suficient sobre la importància de la pràctica de mesures sanitàries per combatre 
les malalties entèriques i, en general, abordar el problema de la contaminació de l’aigua. 

Així, serà necessària i imprescindible l’educació en aspectes sanitaris per tal que la tecnologia 
que es decideixi implantar sigui eficaç, sostenible i acceptada. A l’annex J es donen alguns 
aspectes a considerar per tal que el tractament de desinfecció proposat s’adeqüi correctament a 
la zona. 

En últim lloc, destacar que el treball realitzat en el marc d’aquest projecte ha estat exposat 
durant l’any 2007 en dues ponències en congressos nacionals, on s’ha donat a conèixer el 
projecte global de cooperació entre el CCD - UPC i la FLM. Les dues presentacions s’adjunten a 
l’annex N. 
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Recomanacions 

Com a resultat directe de la realitat constatada en el decurs del treball realitzat, es recomanen 
com a necessàries certes accions futures encaminades a complementar la tasca iniciada en 
aquest projecte. 

Es recomana proporcionar la informació i orientació necessàries per a l’aplicació de mesures 
destinades a garantir un emmagatzematge adequat i segur de l’aigua a les cases. L’ús de 
recipients adequadament dissenyats per a la prevenció d’una contaminació secundària durant 
l’emmagatzematge i la manipulació contribuiran també en la millora de la salut dels habitants 
(annex K). 

Es recomana realitzar anàlisis periòdiques de control de la qualitat de l’aigua amb l’objectiu de 
fer un seguiment de l’evolució dels diferents paràmetres durant les diferents estacions de l’any. 
Per tal d’obtenir dades representatives, els mesos adequats per a dur a terme les anàlisis seran 
gener (finals de l’època monsònica), maig (estació seca) i setembre (inici del monsó). 

En cas de desinfectar l’aigua amb clor, caldrà fer una seguiment de la concentració de clor 
residual obtinguda a l’aixeta. Així, es podran controlar possibles problemes de sabor ocasionats 
per una dosificació inadequada. 

Es recomana protegir adequadament les diferents fonts d’obtenció d’aigua, és a dir, pous tancs i 
aixetes, segons els consells donats a l’apartat 3.8. D’aquesta manera s’ajudarà a evitar una 
contaminació major de l’aigua. 

Per al control de la quantitat i qualitat de l’aigua es recomana fer un seguiment de l’evolució de 
l’estat dels pous al llarg de l’any. Mitjançant el formulari elaborat per a l’efecte (facilitat a l’annex 
K.2), es podrà portar un control de la variació del nivell de l’aigua a cadascun dels pous objecte 
d’estudi, que permetrà tenir certa informació quant a la dinàmica de l’aqüífer i la velocitat de 
recuperació del pou. 

Per últim, de cara a la implantació de qualsevol de les estratègies de tractament, es recomana 
la realització del programa educatiu adequat en cada cas, que també permeti la implicació i 
participació de tota la comunitat. 
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