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DE TRACTAMENT PRIMARI D'AIGUES POTABLES

per

JOAQUIM CASAL I FABREGA

Un dels trets que caracteritzen una civilitzacio, per antiga i rudi-

mentaria que sigui, es el desenvolupament de 1'enginyeria: fa ja mi-

lers d'anys, ]'home es va enfrontar a la necessitat de resoldre auten-

tics problemes tecnics. Resulta apassionant de veure que, algunes

vegades, malgrat 1'escassetat de mitjans i la primitivitat de la tecno-

logia disponible, la solucio adoptada per ]'home en les albors de la

nostra historia fou molt semblant a la que utilitzen avui els nostres

enginyers.

LA CULTURA TALAI6TICA

Es va desenvolupar a les illes Balears fa probablement uns 3000
anys, havent deixat vestigis a practicament totes les illes; per6 es

en la de Menorca on les seves restes es manifesten amb una perso-
nalitat mes acusada. Aquestes constitueixen una prova evident del

fet que, erg una epoca prehistorica, aparegue en aquesta illa una

veritable civilitzacio, que dons a Hum obres arquitectoniques entre

les quals podem comptar monuments funeraris com la famosa «Na-
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18 JOAQUIM CASAL I FABREGA

veta des Tudons >>, i monuments enigmatics de finalitat no gaire cla-
ra com les <<Taules>> . Una civilitzacio que utilitzava la falsa cupula
i la columna mediterrania i que edifica veritables nuclis urbans:
Torre d'En Gaumes , Son Catlar , Trepuco...

Les restes d'aquesta cultura es troben disperses entre els predis
per tota l'illa, be que son mes nombroses a la part sud ; al nord,
sembla que la tramuntana ja resultava incomoda en epoques prehis-
toriques . Es extraordinari l'estat d'abandonament en que es troben
la majoria de les esmentades restes . E s possible de veure sales hi-
postiles, que en el seu temps devien esser a la superficie , ara com-
pletament enterrades i cobertes pels ullastres , l'arbre caracteristic
de 1'illa. Aixo fa que a vegades resulti francament dificil de trobar
unes restes determinades . Nogenysmenys , cal dir que en aquest fet
resideix 1'6nica possibilitat de supervivencia d'una bona part d'a-
quests monuments , tenint en compte la falta de respecte i de cultura
manifestada per les invasions turistiques que esta comencant a patir
Menorca.

DESCRIPCIO DE LA INSTAL•LACIO

La instal-lacio que constitueix el tema d'aquestes ratlles es troba
en un dels poblats ja esmentats , el de Torre d'En Gaumes, en el
terme d'Alaior. Tinguerem 1'oportunitat de visitar - la acompanyats
de mossen P. Pons, un menorquf bon coneixedor de Menorca i de
]a seva arqueologia . A Torre d'En Gaumes hi ha tres <<talaiots>> i
diverses sales hipostiles , notables per la sonoritat dels grans blocs
de pedra que les cobreixen. I es davant 1'entrada d' un habitatge sub-
terrani on podem veure a116 que fa milers d'anys ja era probable-
ment una estacio de tractament primari d'aigues potables. Una mo-

desta obra d'enginyeria de tecnologia senzillissima i d'una mida que
avui considerariem de planta pilot.

A Menorca l'aigua es escassa . Aquesta escassetat , que ja degue-
ren experimentar els primers habitants de 1'esmentat poblat, els
obliga a recollir 1'aigua de pluja, corn avui en dia continua fent-se.
Per aixo captaven 1'aigua procedent d'un terreny inclinat, conduint-
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SOBRE UNA INSTAL LACIO PREHISTORICA D'AIGUES 19

la fins a unes cisternes tallades en ]a roca. La part mes notable es la

installacio previa que, mitjancant la circulacio de 1'aigua per una

serie de cavitats, sometia aquesta a un proces de sedimentacio que

eliminava els fangs i altres particules en suspensio.

El conjunt de la installacio ha estat posat al descobert, almenys

parcialment, en les excavacions portades a terme a Torre d'En Gau-

mes. La part actualment al descobert consta de dues cisternes i set

cavitats que nosaltres anomenarem <<decantadors>>, totes elles exca-

vades en el sol de roca calcaria. La boca d'una altra cisterna, com-

pletament cegada, es visible a poca distancia. Aixo, i la disposicio

general del conjunt, fa suposar que si hom continuava 1'excavaci6,

retirant la prima capa de terra que recobreix la roca, s'ampliaria el

sistema i apareixerien noves cavitats.

De les tres cisternes actualment visibles, ja hem dit que una

(la C-3 de la figura) resta completament cegada i tapada per blocs

de pedra. De les altres dues, les mides de les quals poden esser vis-

tes en la Taula adjunta, la mes ben conservada es lens dubte la C-2;

per la seva forma d'olla i pel fet de tenir la boca parcialment tapada

per blocs de pedra, un cop dins la sortida es impossible o almenys

molt dificil sense ajuda exterior.

Pet que fa a les cavitats que en principi podem suposar que com-

plien la funcio de decantadors, n'hi ha set al descobert. Tenen forma

de tassa, amb profunditats que van des de 0,43 m fins a 0,70 m (ve-

geu la Taula); la seva Boca es de forma circular, amb una circumfe-

rencia gairebe perfecta, llevat dels decantadors nums. 2 i 5 que pre-

senten una certa deformacio. Aquestes cavitats estan connectades

per uns petits canals, que en algun lloc quasi han desaparegut. En

alguns Ilocs ]a roca ha estat arrencada i els mateixos decantadors han

estat perjudicats; aquest es el cas dels D-1, D-2, D-5 i D-6.

Aixo, i el fet que la zona excavada no sigui mes extensa, fa difi-

cil de definir exactament les linies de fluix del sistema. Sembla evi-

dent que 1'aigua que arribava al decantador num. 3 passava al num. 4,

d'aquest a] num. 5 i finalment a la cisterna num. 1; aixi mateix,

1'aigua que arribava al decantador num. 7 passava tambe a la cis-

terna num. 1. No es tan evident la connexio del decantador num. 6,

parcialment destruIt; sembla clar que no alimentava directament la
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22 JOAQUIM CASAL I FABREGA

cisterna num . 1, pero es possible que 1'aigua passes d'ell al decanta-
dor num . 5 i d'aquest a la cisterna num. 1 . Tampoc no resulta evi-
dent la funcio dels decantadors D-1 i D-2; aquests es troben en una
zona en la qual la roca es veu parcialment arrencada , i es dificil d'as-
segurar quin devia esser el cami seguit per 1'aigua.

Pel que fa a les altres dues cisternes , sembla que ] a num. 2, un
cop plena, sobreeixia , i I'aigua passava cap als decantadors D-3, D-4,
D-5 i posteriorment a la cisterna num. 1 . La cisterna num. 3 es
troba , com hem dit ja, en una zona no excavada . Es logic de pensar,
doncs , que la continuacio de 1'excavaci6 en aquesta zona ha de posar
al descobert el sistema de canals i decantadors d'alimentacio de les
cisternes C-2 i C-3.

SOBRE EL DISSENY

Quina devia esser 1'eficacia i la capacitat d'aquesta installacio?
En relacio amb els metodes moderns de decantacio, classifica-

riem el sistema de Torre d'En Gaumes dins els decantadors estatics,

i mes concretament entre els decantadors estatics continus de fluix
horitzontal sense escombrat mecanic dels fangs. Aquests decantadors

han estat utilitzats per a estacions de depuracio d'aigua potable, es
a dir, per a casos en els quals el volum de fangs es relativament pe-
tit, ja que per a retirar els sediments de fang cal buidar totalment el
diposit (en el cas de tractament d'aigues residuals urbanes, per exem-

ple, es preferible de retirar continuament els sediments mitjancant

un pendent adequat i un dispositiu mecanic).

Pel que fa a la capacitat de la installacio, o sigui al volum d'aigua

tractat per hora, hom considera com a criteri general que la super-

ficie de decantacio, en metres quadrats, es igual a 1 o 2 vegades el

cabal horari en metres cubits d'aigua a tractar. Prenem doncs el
sistema de fluix que com hem dit sembla evident: decantadors nums. 3,

4, 5 en serie. Si tenim en compte la superficie del mes gran d'ells

(el num. 5), aproximadament 0,55 m2, resulta que, segons el criteri

esmentat -i prescindint dels defectes de la construccio-, podria

esser tractat un cabal que oscillaria entre 0,28 i 0,55 m'/h. Efecti-
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vament, el fet de posar mes d'un decantador ( de les mateixes dimen-

sions ) en serie no augmenta el cabal a tractar, ni tan sols incremen-

ta 1'eficacia de la decantadio , si el primer decantador funciona cor-

rectament.

Sembla, doncs , que els enginyers que dissenyaren i construiren

la instal•Iacio que ens ocupa perderen el temps construint mes de-

cantadors que no calien. Cal tenir present , pero, que 1'eficacia d'a-

questes cavitats ha d'esser forca baixa , si tenim en compte la mala

reparticio del corrent d'alimentacio en cada una d'elles i la probable

existencia de corrents amb un efecte considerable de <<curt circuit>>.

En aquest cas, doncs , la installacio de dos o mes decantadors en se-

rie sembla plenament justificada.

L'aigua ha estat fonamental , des de sempre , per a la vida de

1'home . Ha incidit, d'una manera o altra, en totes les cultures i civi-

litzacions . En uns moments que l'aigua potable es cada cop mes

dificil de trobar en la natura , fet ocasionat en bona part per la nos-

tra tecnologia , ens ha semblat interessant de divulgar l'obra d'uns

homes que, abans que comences la historia , ja utilitzaren els rudi-

ments d'una altra tecnologia per a Iluitar contra aquesta mateixa

escassetat.
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24 JOAQUIM CASAL I FABREGA

DIMENSIONS DE LES CAVITATS (m)

Profunditat
Diametre

boca
Diametre
maxim

Cisterna num. 1 1,85 1,25- 1,27 2,27

Cisterna num. 2 2,26 0,81=0,77 2,46

Cisterna num. 3 ? ? ?

Decantador num. 1 0,70 0,79

Decantador num. 2 0,53 0,65

Decantador num. 3 0,57 0,74 = 0,68

Decantador num. 4 0,64 0,75

Decantador num. 5 0,60 0,89 = 0,80

Decantador num. 6 0,68 0,77

Decantador num. 7 0,43 0,62
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