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Embassament d’aigua
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La propera tardor entrarà en servei l’embassament d'aigua que l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, ha
construït a la nostra vila amb una capacitat d'uns 90 milions de litres d'aigua, el que representa una
reserva de gairebé un parell de mesos, amb una superfície d'uns 20.000 metres quadrats i un pressupost
de 560.000 euros.

D urant les darreres setmanes
s’ha anat omplint l'embassa-
ment que l'Agència Catalana de

l'Aigua ha construït a Agramunt, per tal
de garantir l'abastiment d'aigua potable
durant les tanques que el canal d'Urgell
fa en els mesos d'hivern. Amb l'entrada

en servei d'aquesta gran infraestructura
s'acabarà, d’una vegada per totes,
l'emmagatzemar l'aigua dins el canal,
una pràctica que ha significat molts
problemes i enfrontaments entre
l'Ajuntament i la Casa Canal. També en
millorarà la qualitat, especialment en

relació a la dels darrers dies de les tan-
ques.

Les obres de construcció, van començar
l'estiu passat i les pluges de l'hivern i pri-
mavera van retardar-ne l'acabament. Ara
s'està omplint, a poc a poc, per garantir-
ne la seguretat amb l’assentament de la
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bassa i, també, per no desequilibrar el
cabal del canal, donat que la presa de
l'aigua representa un consum d’unes 10
boques de reg

El pressupost de l'obra ha estat de
560.000 euros, dels quals un 70 per cent
són a càrrec de l'Agència Catalana de
l'Aigua i el 30 per cent restant de
l'Ajuntament, encara que finançat per
CASSA, l'empresa concessionària del
servei d'aigua.

L'embassament té una forma irregular i
ocupa uns 20.000 metres quadrats d'una
finca de 25.000 que està situada al costat
del canal, a una distància d'uns 1.400
metres de l’estació depuradora. El vas, que
està revestit amb una làmina de geotèxtil,
té una alçada màxima de 7,5 metres, 7
dels quals poden omplir-se d'aigua.

L'estació de bombeig està situada al peu
de l ‘embassament i té dues bombes amb
una capacitat total de 1.300 metres
cúbics per hora. Disposa també d'altres
bombes d'impulsió vers la potabilitzadora
i per un buidat ràpid. La capacitat
d'emmagatzematge és d'uns 90 milions
de metres cúbics, el que garanteix una
reserva mitjana d’entre 50 i 60 dies. ■

Indret on es capta l’aigua del canal.

L’equipament
disposa de dues
bombes d’impulsió
d’aigua.

Caseta de
l’estació de
bombeig.
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