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Saps d’on ve l’aigua de l’aixeta de la Pobla de Claramunt? 
A la zona de l’Anoia, a sota terra hi ha una gran quantitat d’aigua 
acumulada, és el que s’anomena aqüífer Carme – Capellades. 
A Ia Pobla bevem aigua que prové d’aquest aqüífer, i ho fem a 
través d’una xarxa de grans canonades que transporten l’aigua 
des dels Pous de les Comes i Cal Cubé i complementàriament 
des de la riera de Carme, principal afluent del riu Anoia. 

Aquesta riera es troba entre Santa Candia, Orpí, Carme 
i la Pobla de Claramunt, a la Vall de Carme, entre les serres 
d’Orpinell i de Collbàs. Tant l’aigua dels pous com la de la riera 
Carme passa a grans canonades i es reparteix a altres pobles 
de la comarca,  entre ells la Pobla de Claramunt.

L’aigua dels pous o la del riu, la podem beure directament? 
L’aigua dels pous és bona, però perquè la puguem beure, l’hem 
de potabilitzar. Per això dels pous, passa a grans dipòsits on cal 
desinfectar-la afegint-li clor per poder-la consumir. 

Quan s’agafa aigua de la riera de Carme la portem fins a una 
potabilitzadora situada a la Pobla de Claramunt de la que 
sortirà neta i preparada per poder beure-la.

On guardem l’aigua quan arriba a la Pobla de Claramunt   ?
Hi ha grans canonades que transporten l’aigua des de les 
captacions fins a diversos dipòsits de regulació fins que 
finalment arriba a la Pobla de Claramunt, concretament hi ha 
3 grans dipòsits: el dipòsit de la Pobla, el de les Garrigues i el 
dipòsit de Plans d’Arau. En total podem emmagatzemar fins a
3.300 m3 d’aigua. Coneixes la piscina de la Pobla? Doncs el que

tenim als dipòsits municipals seria com 5,5 vegades l’aigua de 
la piscina.  

Per què, quan obrim l’aixeta, surt aigua amb pressió? 
L’aigua l’emmagatzemem a dipòsits situats als punts més alts 
del poble per alimentar la part més baixa del poble. Així, com 
que les cases estan situades més avall que els dipòsits,  l’aigua 
que hi baixa surt amb pressió. Recordes el principi dels vasos 
comunicants? Doncs aquest principi és el que ho explica.

Saps quants kilòmetres tenen les canonades d’aigua que 
tenim a la Pobla de Claramunt?
Si poséssim totes les canonades una darrera l’altra tindríem 
34,8 kilòmetres, quasi com anar des de la Pobla de Claramunt 
fins a Martorell. 

A quina hora del dia gastem més aigua? 
A la Pobla de Claramunt, l’hora del dia en què gastem més 
aigua és des de les 7 fins a les 9 hores del matí. I els dies de 
l’any en què en gastem més, són els dies de juliol.

Puc beure l’aigua de l’aixeta? Per què l’aigua de l’aixeta 
de vegades té gust? 
I tant. L’aigua de l’aixeta està molt vigilada i la pots beure amb 
tota tranquil·litat. L’aigua de l’aixeta porta clor que serveix per 
desinfectar-la. Si la poses en una ampolla i la deixes unes hores 
a la nevera, o si li poses unes gotes de llimona, ja no notaràs el 
gust de clor.
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