
                                                                   
 

 
 

 

 

POSSIBILITAT REUTILITZACIÓ AIGUA DE LA  MINA CLOSA DEL MARCH 

 

 

En motiu de les obres de canalització de la Mina Closa del Marc que s’estan duent al pàrquing de la 

Riera Miró, sorgeix de nou la possible reutilització de les seves aigües. 

  

Pel que fa a aquesta possibilitat val a dir que l’any 2005, Aigües de Reus, quan va existir la problemàtica 

d’inundacions durant els treballs d’excavació del centre comercial del Pallol, ja va fer un estudi per 

veure’n la viabilitat, captant les aigües i instal·lant els sistemes de reutilització en la zona propera al 

carrer de la Selva del Camp (veure croquis adjunt),  aprofitant que la pendent de la mina és propera a l’1 

per mil i circula gairebé a la mateixa cota en tot el centre de Reus.   

 

En aquest estudi previ, realitzat en base a un mostreig preliminar, es va determinar que l’aigua de la 

mina NO era potable, bàsicament per excés de terbolesa  pel que calia realitzar inicialment un tractament 

de filtració i desinfecció, abans de qualsevol possible utilització inicial. 

 

 
 

Els costos de la inversió es valoraven ja l’any 2005 en 149.450 €uros (sense IVA) ja que calia realitzar la 

instal·lació d’un bombament per a la captació de l’aigua i un dipòsit posterior per al tractament i regulació 

abans de la injecció a la xarxa d’abastament. A més calia considerar els costos de manteniment i 

explotació, pel que es va posar de manifest que ja amb aquest tractament bàsic era inviable 

econòmicament,  ni sostenible mediambientalment, atesos els elevats costos de tractament i l’energia 

consumida en el diversos processos de bombament i desinfecció. 
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Per garantir les conclusions, posteriorment es va realitzar una analítica més complerta per avaluar 

acuradament el seu possible ús, evidenciant-se que les aigües estaven contaminades per presència 

d’aigües residuals que podien provenir de connexions no controlades, així com per la presència de nitrats 

i metalls molt per sobre dels límits establerts,  pel que per la seva reutilització seria necessari construir un 

sistema de tractament bastant complexe i molt més complert,  amb una inversió més gran del que s’havia 

previst inicialment, amb el que encara es feia més evident la impossibilitat i inoportunitat de la seva 

reutilització. 

  

Per altra banda, per a la possible utilització com a reg, malgrat el tractament podria ser més senzill, 

també es va observar que al llarg de la traça de la mina no hi havia cap gran superfície o zona verda que 

pogués ser interessant.  Així mateix la utilització per a neteja viària també es va descartar per l’elevada i 

complexa mobilitat de les cisternes de càrrega en una zona excessivament cèntrica. 

 

Tanmateix, a dia d’avui, la utilització i captació d’aquestes aigües, seria encara més complexa, ja que el 

centre comercial del Pallol capta i bombeja altres aigües procedents dels nivells freàtics contaminades i 

les impulsa a la mina (que la creua completament) igualment pel seu desguàs aigües avall. 

 

En qualsevol cas, cal indicar que la mina Closa del March és de titularitat privada, i el fet d’utilitzar-la 

requeriria de la possessió d’algun títol per part de l’explotador, cosa que ara com ara no se’n té cap, al 

marge de la corresponent concessió i autorització administrativa de l’aprofitament de les aigües 

subterrànies per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’aprovació de l’autoritat sanitària. 

 

Per tot l’indicat anteriorment, la situació actual no difereix substancialment de la que ja es va estudiar a la 

seva època, evidenciant-se que no és viable econòmicament ni sostenible mediambientalment plantejar 

una utilització de les aigües de la mina. 
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