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Bona tarda, sóc Lluís Babi, cap de departament de Serveis del comú d’Ordino i secretari de la
Mancomunitat de Serveis de la parròquia d’Ordino.
Avui m’ha estat encomanada la tasca de presentar-vos la xarxa d’aigües d’Ordino. Per aquest
motiu us he de parlar de la Mancomunitat de Serveis d’Ordino. 
Fins als anys 80 a la parròquia d’Ordino la responsabilitat de l’aigua potable depenia dels cinc
quarts de la parròquia i el poble del Serrat depenia del comú, encara que fins als anys 70 el
comú d’Ordino havia fet molt poca cosa per la distribució de l’aigua al poble del Serrat. Ho
feien els particulars i el comú autoritzava en la majoria dels casos la captació de fonts públi-
ques. 
Va ser concretament l’any 1977 quan es van fer les canalitzacions al poble del Serrat. 
Més tard, els anys 80, quan va començar a faltar aigua per a les construccions noves que s’esta-
ven fent en especial als pobles de la Cortinada i Ordino, es va decidir demanar un projecte
general de subministrament d’aigua potable a la parròquia d’Ordino. L’any 1987 es va realitzar
aquest projecte i els treballs es varen començar aquell mateix any i es van fer per fases.
El dia 23 de maig de l’any 1988 el comú d’Ordino aprova els estatuts de la Mancomunitat i els
tramet als cinc quarts de la Parròquia per a la seva aprovació i la seva adhesió a la Mancomuni-
tat. Finalment, després de moltes reunions, el dia 17 d’abril de 1990 se signa davant notari l’es-
criptura de constitució de la Mancomunitat, amb la participació del comú i dels quarts d’Ordi-
no, Ansalonga i la Cortinada. Posteriorment, l’any 1993, s’hi va adherir el quart de Llorts. I
finament el quart de Sornàs, l’any 2003. La junta de la Mancomunitat està formada per dos
representants del comú d’Ordino –n’és el president el cònsol major– i un representant dels
quarts adherits. 
Les inversions que ha fet la Mancomunitat fins ara, durant aquests 21 anys d’existència, han
estat la majoria pagades per part del comú d’Ordino (aproximadament un 85%).  Els ingressos
de la Mancomunitat han servit per pagar les despeses de funcionament. Els pressupostos de la
Mancomunitat són cada any equilibrats. Aquestes inversions han suposat una despesa per a la
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captació, emmagatzematge, distri-
bució i control de l’aigua potable
d’uns 7 milions d’euros. 
El pressupost de funcionament de la
Mancomunitat, de 300.000 euros
anyals, en l’actualitat es cobreix amb
el consum d’aigua potable. A més del
manteniment de la xarxa d’aigua
potable, la Mancomunitat de Serveis
també s’ocupa del manteniment de
les xarxes d’aigües residuals i aigües
pluvials. 
En l’actualitat el subministrament
d’aigua a la parròquia d’Ordino és
tota a través de fonts, que es capten
en set punts de la parròquia, amb la
quantitat més important captada a les
fonts dels Obacs, a l’Angonella, i a la
font dels Cuiners, a la Canya de la
Rabassa. Aquestes fonts porten l’ai-
gua a vuit punts d’emmagatzematge
(amb uns 3.000 m3), que actuen com
a vasos comunicants entre els punts
d’Arans i Ordino. En cas d’emergèn-
cies s’ha previst una captació del riu
de l’Angonella, a uns 2.000 metres
d’altitud. 
El sistema de desinfecció s’ha fet
sempre a través d’ultraviolats i tenim
11 punts de desinfecció per aquest sistema a la xarxa. Aquest sistema, a més de complir amb
requisits de desinfecció en aigua potable, és d’aplicació fàcil i fiable. Sense subproductes i/o
derivats. Sense efectes en olor ni sabor. Sense regeneració de virus, bacteris o paràsits. No hi
ha corrosió i no hi ha risc de sobredosi.
L’any 1999 s’inicià un projecte per al control de la xarxa a través d’un sistema de telegestió. Els
primers equips instal·lats van portar problemes de transmissió de dades; l’any 2007 es va adju-
dicar la modificació d’aquest sistema i avui tenim en funcionament el control a través de la tele-
gestió en onze punts de la xarxa. Es preveu acabar entre aquest any i el 2012 els altres set punts
previstos de moment. 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 
Lluís Babi i Picolo, 

cap del departament de  Serveis del comú d'Ordino,
i secretari de la  Mancomunitat de Serveis de la parròquia d'Ordino  
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