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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Motivacions personals 
 

Estava pensant sobre què podia fer el treball de recerca i, de sobte, un amic que conec des que 

tinc dos anys em diu: -Per què no fas el treball de recerca sobre la font de la Puda (il·lustració 

1)?- Fins aquell moment no hi havia pensat, de fer-lo sobre aquest tema, però vaig començar a 

pensar-m’ho seriosament i vaig creure aquest era l’adequat. 

Vaig pensar que aquest era el tema del qual volia fer recerca perquè quan jo era petit i anava 

caminant cap a la font, que no queda gaire lluny del nucli de La Coma, i t’apropaves a la deu i 

senties aquella forta olor i aquell gust “repugnant” pensaves: d’on carai ve això? Llavors 

anaves al balneari d’aigües sulfuroses que hi ha allà a la vora, tot i que més que balneari 

sembla una bassa, i senties aquella 

olor tan característica i si, sense voler 

o intencionadament, engolies una 

mica d’aquella aigua notaves aquell 

gust estrany, el mateix que a l’aigua 

de la font.  

En aquesta bassa m’hi he banyat 

desenes de vegades, algunes 

d’aquestes amb la intenció de banyar-

me i gaudir de la frescor de l’aigua, altres cops perquè volies posar-hi només els peus i 

acabaves posant-hi sencer, i la sensació que he descrit abans la he notada sovint. 

Ara, que ja m’he assentat allà on sóc i he començat a descobrir la terra on visc, m’he 

interessat d’on ve aquesta aigua estranya, sé que ve del sofre, més ben dit dels sulfats que 

poden aportar els guixos que estan a la zona de la vall de Lord, i dels sulfurs, i que té 

propietats minero-medicinals. I ara vull saber més. 

Vull saber-ne l’origen de l’aigua, és a dir, d’on surt aquesta font, vull saber-ne les propietats 

minero-medicinals, vull saber d’on surten els sulfurs, vull saber quina concentració hi ha de 

sulfurs en aquesta aigua, i comparar-los amb el riu, vull conèixer la geologia de la zona, per 

què hi ha guix... Vull saber! 

Il·lustració 1. Cartell de la Font de la Puda (La Coma i la Pedra,2015). 
Font: Elaboració pròpia 
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1.2 Hipòtesi 

Després d’haver observat la font i d’haver estat buscant una mica d’informació, encara que no 

és la suficient com per estar-ne del tot segur, crec que els sulfurs que s’aporten a l’aigua 

mineromedicinal de la font de la Puda, situada a La Pedra són originats per uns bacteris 

litòtrofs anomenats Beggiatoa spp., del grup de les Beggiatoàcies. A més a més, els sulfats 

tenen el seu origen en les vetes de guix que travessa l’aigua en el seu pas pel subsòl. 

Per tant, la meva hipòtesi és que l’aportació de sulfurs a l’aigua de la deu que brolla a la Pedra 

és obra de Beggiatoa, i que els sulfats són aportats pel guix que és travessat per l’aigua. 

1.3 Objectius 

Els principal objectiu del treball és, bàsicament, analitzar l’aigua de la font de la Puda i 

trobar-ne la seva composició. A partir d’aquí, es pot ampliar aquest objectiu a classificar 

aquesta aigua dins dels tipus d’aigües mineromedicinals, i estudiar-les, a part de trobar quins 

beneficis té l’aigua de la Puda sobre el cos humà, el nostre cos.  

1.4 Mètode de treball 

Principalment, el treball es basarà en les anàlisis d’aigües que s’han trobat d’aquesta font 

procedents de treballs de recerca antics, documents sobre aigües sulfuroses, anàlisis que s’han 

fet per part de l’Institut i els anàlisis que duré a fer jo. Els resultats d’aquestes anàlisis un cop 

hauran estat analitzats, els comentaré i intentaré donar raons del perquè de les altes o baixes 

concentracions que tenen cadascun dels paràmetres analitzats. Un altre pilar sobre el que 

s’aguantarà el treball és la geologia de la zona, per què té sulfats, la trajectòria que segueix 

l’aigua abans d’arribar a l’eixida de la deu. 
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2. QUÈ ÉS L’AIGUA? 

Segons l’Institut d’Estudis Catalans, la definició d’aigua és la següent: “Líquid transparent, 

inodor, insípid, compost d’hidrogen i oxigen, de 

fórmula H2O, que fon a 0 °C i bull a 100 °C, el qual, en 

un estat més o menys impur, constitueix la pluja, els 

mars, els llacs, els rius, etc.”. 

El nostre planeta, la Terra, anomenada comunament “el 

planeta blau” té una superfície formada per un 71% 

d’aigua, per tant, la hidrosfera predomina sobre la 

superfície terrestre. De la qual un 97% és salada i un 

3% és dolça, però que d’aquest tres per cent només en 

podem utilitzar per al consum humà un 1%, ja que la resta és l’aigua emmagatzemada als 

pols, per tant, podem observar que tenim molt poca aigua potable al nostre abast (il·lustració 

2) 

2.1 L’aigua potable 

Com ja ens diu la definició d’aigua, l’aigua potable ha de ser un líquid incolor, inodor i 

insípid, però que a més a més ha de ser fresca, sense cap mena de patogen, no ha de provocar 

corrosió i ha de tenir un contingut de compostos solubles la concentració dels quals està 

regulada entre dos límits que regula la legislació de cada país.  

Aquesta aigua potable, que forma l’1% del 3% d’aigua dolça, s’obté bàsicament de fonts i 

aigües superficials i subterrànies. Aquesta aigua, un cop s’ha pres dels rius, fonts o aqüífers 

s’ha de tractar de tal manera que sigui quelcom apte per al consum.  

Aquesta depuració i potabilització es fa mitjançant diferents processos que els trobarem 

explicats a continuació: 

1. Adsorció amb carboni actiu: El procés d’adsorció amb carboni actiu s’utilitza per 

eliminar compostos. S’adsorbeixen diferents substàncies no polars tals com poli-

hidrocarburs aromàtics, derivats del benzè, a més de derivats halogenats dels 

hidrocarburs, productes de fermentació i substàncies no polars. 

 

Il·lustració 2. Gràfic amb els percentatges d’aigua 
dins de la hidrosfera. Font: Greenpeace Argentina 
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2. Desnitrificació: La desnitrificació és un procés anòxic pel qual s’eliminen compostos 

nitrogenats mitjançant l’ajuda de bacteris, entre els que destaquen Alcaligenes, 

Paracoccus, Pseudomonas, Thiobacillus, Rhizobium i Thiosphaera. Molts d’aquests 

bacteris són heteròtrofs, però n’hi ha que poden créixer simplement amb hidrogen i 

anhídrid carbònic.  

Aquest procés consisteix a anar convertint els nitrats i els nitrits a nitrogen gas 

catalitzats per diferents sistemes enzimàtics. Entre pas i pas de desnitrificació, trobem  

alguns nitrits, òxid nítric i òxid nitrós. 

3. Eliminació de Fe: Aquest procés no és un procés que faci que el consum d’aquesta 

aigua afecti el nostre organisme, sinó que és per evitar que sigui desagradable. És 

l’eliminació de partícules de ferro per tal que no apareguin floculacions oxidades. 

4. Descalcificació: La descalcificació és un procés pel qual s’intercanvien els ions calci 

pels ions sodi, encara que sigui molt costosa. Aquest procés deixa el mateix contingut 

en sals dins de l’aigua a la que s’aplica aquest procés, però la converteix en una aigua 

menys dura ja que trobem menys calci. 

5. Esterilització: És un procés pel qual s’eliminen tots els microorganismes de l’aigua 

tractada i es pot dur a terme de tres maneres. La primera manera és la utilització de 

filtres antimicrobians, uns filtres especials pels quals passa l’aigua però els bacteris no, 

el segon procés és la cloració, procés conegut per tothom, on s’introdueix clor a 

l’aigua de tal manera que mata tots els gèrmens en poc temps. L’esterilització que 

s’utilitza per l’aigua potable sol ser el clor si és en grans quantitats, encara que en 

petites quantitats trobem un procés molt arrelat a la tradició de totes les cultures, 

l’ebullició de l’aigua per tal manera d’eliminar tota mena de patogen.  

Aquest procés d’esterilització fins fa no gaires anys es duia a terme mitjançant el gas 

clor (Cl2), però per culpa de la seva alta perillositat i per la mala olor que fa es va 

canviar per hipoclorit de sodi (NaClO), que a part de ser líquid és molt menys perillós. 

La cloració té bastants inconvenients, tanmateix. Trobem el gust desagradable que li 

dóna el clor a l’aigua, la formació de clorofenols en aigües de riu tractades de tal 

manera que pot arribar a tenir algun gust semblant a medicaments, i haloforms a partir 

d’humus a l’aigua. 

Finalment trobem l’ozonització, l’ozonització és un procés pel qual s’insufla ozó a 

l’aigua de tal manera que es mata tota mena de microorganismes. L’ozó és 

extremadament més potent que el clor i actua molt més ràpid que aquest, i a més no 
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introduïm compostos químics aliens al nostre organisme. Tanmateix, aquest procés és 

més car que l’ozonització, però el que fa que no s’utilitzi tant l’ozonització és la seva 

ràpida dissociació en oxigen. Per tant, si es fa una ozonització, s’ha de fer una cloració 

de seguretat de tal manera que s’asseguri que l’aigua arriba estèril a les nostres llars. 

Per aquest motiu, no s’utilitza gairebé mai l’ozó per a esterilitzar l’aigua que arriba a 

les nostres llars, sinó que s’utilitza en circuits tancats: piscines, per exemple. 

2.1.1 Composició de l’aigua potable 

Un cop aquesta aigua ha estat tractada ha de tenir una composició semblant a la següent: 

- No pot tenir una mineralització superior a 1500 mg/L. Tanmateix, tampoc es pot 

abusar de l’aigua destil·lada, és a dir, sense minerals, ja que podria transformar 

l’equilibri osmòtic i el contingut en electròlits del nostre organisme per la manca 

d’elements essencials per a la nostra vida. L’aigua ha de contenir bàsicament ions dels 

grups dels alcalins i dels alcalinoterris (calci, potassi, sodi, magnesi), així com anions 

dels àcids minerals. 

- Hi ha d’haver concentracions molt baixes (menys de 0,2 mg/L) de substàncies i 

elements tals com l’alumini, l’amoni, 

l’antimoni, l’arsènic, el plom, el ferro, nitrits, 

el crom, el zinc o el cadmi. A més a més, s’ha 

de trobar concentracions gairebé nul·les de 

substàncies com ara qualssevol dels 

hidrocarburs policíclics aromàtics, fenols, 

mercuri, policlorats i polibromurs i seleni 

(il·lustració 3). A més a més, no s’hauria de 

poder detectar àcid sulfhídric en les aigües potables. Tanmateix, l’OMS dóna un valor 

màxim aproximat de 0,05 mg/L.  

- Està permesa una concentració relativament alta de calci, clor, magnesi, potassi, sodi i 

sulfats, tots per sobre d’una concentració de 10 mg/L. 

- El valor del pH de l’aigua potable ha d’estar entre 6,5 i 9,5, però la nostra legislació 

permet un pH màxim de 8, encara que el recomanat està entre 7,1 i 7,5. 

 

Il·lustració 3. Mercuri. Font: Flickr copyright: 
Steve Passlow 
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2.1.2 Obtenció de l’aigua potable 

Aquesta aigua potable la podem aconseguir de diferents maneres. La podem aconseguir de la 

manera tradicional, que com ja he explicat abans és la presa d’aigua de rius, fonts o aqüífers. 

Tanmateix, podem aconseguir aquesta aigua potable de dues maneres diferents més, la 

dessalinització i la regeneració. 

2.1.2.1 Aigües superficials (fonts i rius) 

L’aigua que utilitzem prové, moltes vegades, d’orígens superficials. Aquests orígens 

superficials són rius i llacs per una banda, i per l’altra fonts. L’aigua obtinguda de rius, 

mitjançant els embassaments que s’hi fan, i llacs poc profunds en zones molt poc 

contaminades normalment es canalitza per tal de ser utilitzada en poblacions per sota del 

nivell de l’embassament. Un exemple serien 

els pantans de la Llosa del Cavall, al 

Solsonès (il·lustració 4), o de La Baells, al 

Berguedà, que abasteixen d’aigua a l’àrea 

metropolitana de Barcelona. Aquesta aigua 

embassada sol ser una aigua poc 

mineralitzada i de mal gust.  

Seguidament, trobem l’aigua provinent de 

fonts. Aquestes aigües es poden classificar 

tant en les aigües superficials ja que les 

extraiem de la superfície un cop han sortit de l’aqüífer, com en aigües subterrànies, ja que 

l’origen d’aquesta aigua ha estat en el subsòl. Aquestes aigües solen tenir una alta 

mineralització, com les subterrànies, i amb un gust relativament bo. No és el cas de la Font de 

la Puda, ja que el seu gust no és extremadament bo, però té una molt alta mineralització. 

Aquestes aigües també es poden anomenar aigües de manantial i, en el passat, totes sortien 

per la seva pròpia força. No obstant això, actualment moltes d’aquestes aigües de manantial 

s’extreuen mitjançant perforacions al sòl per tal d’arribar directament a l’aqüífer d’on 

provenen. 

2.1.2.2 Aigües subterrànies 

Les aigües subterrànies són les aigües que extraiem dels aqüífers directament. Segons la mena 

d’aqüífer en el que es formi trobem aigües amb característiques molt diferents. Primer de tot, 

Il·lustració 4. Pantà de la Llosa del Cavall. Font: Flickr 
copyright Pep Companyó 
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si s’ha filtrat per roca calcària trobem una aigua dura, per culpa del carbonat que porta aquesta 

roca, si s’ha filtrat per sorra compacta trobem una aigua semidura, si ha estat per granit o 

basalt trobem aigües molt toves.  

A més a més, aquestes aigües les podem classificar en dos grans grups, les aigües de 

manantial i les aigües subàlvies. Com ja he explicat abans les aigües de manantial solien sortir 

pel seu propi pes, fluint per la força de la gravetat per dintre de les roques brollant en forma 

de font. Aquestes aigües de manantial, actualment, les extraiem del subsòl mitjançant 

perforacions, fet pel qual no trobem gaires aigües de manantial que brollin per si mateixes. 

Normalment les aigües de manantial contenen molts minerals dissolts i són carbonatades, fet 

que les fa aptes per al consum humà i arriben als mínims establerts per tal de considerar-les 

aigua mineral. 

Seguidament, trobem els aigües subàlvies que són les aigües que s’obtenen a partir dels grans 

rius, després de la depuració parcial d’aquestes aigües pels bancs de sorra que trobem a sota 

d’aquesta. Tanmateix, una gran quantitat de contaminants solubles, com podrien ser els 

pesticides, no s’eliminen mitjançant aquest procés de depuració natural d’aigua. 

2.1.3 Sistemes alternatius d’obtenció d’aigua potable 

2.1.3.1 Dessalinització 

La dessalinització és el procés pel qual s’agafa aigua salada, provinent de l’aigua del mar o de 

llacs salats, com seria el cas del Mar Caspi, i se li extreu la sal, que la trobem dissociada en 

ions, que la forma per tal de tornar-la potable. Aquest procés es pot dur a terme de diferents 

maneres, però en general totes són bastant costoses, tant econòmicament com energèticament.  

1. Congelació: Aquesta aigua es polvoritza dins d’una cambra refrigerada, aquesta aigua 

polvoritzada es converteix en cristalls que, un cop netejats amb aigua dolça formen 

aigua potable. 

2. Electrodiàlisi: Aquest procés consisteix a introduir dos elèctrodes, un de positiu i un 

de negatiu dins de l’aigua de tal manera que, un cop fem passar energia elèctrica per 

dins d’aquesta aigua, els ions dissociats de clorur de sodi se’n van cap als elèctrodes 

fent que l’aigua salada es converteixi en aigua dolça. 

3. Flash Evaporation: En aquest procés l’aigua s’introdueix gota a gota en un recipient 

amb una pressió inferior a la pressió de saturació, per aquest motiu aquestes gotes un 

cop entren dins d’aquesta cambra s’evaporen deixant que la sal caigui al fons del 
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recipient i que el vapor d’aigua pugi. Un cop s’ha evaporat deixant l’aigua dolça en 

forma de vapor d’aigua, aquesta es condensa per aconseguir aigua dolça en estat 

líquid. 

4. Destil·lació: En el procés de destil·lació, l’aigua va passant de salada a dolça per 

fases. És a dir, es va evaporant i condensant, i cada cop es va baixant la pressió i la 

temperatura. Al final, l’aigua que ens queda és el líquid insípid que ens fa falta perquè 

sigui potable. 

5. Dessalinització tèrmica: Aquest mètode és idèntic al mètode de la destil·lació, però 

amb l’única diferència que aquest no es fa per etapes. 

6. Osmosi inversa: El mètode de dessalinització per osmosi inversa (il·lustració 5) és el 

mètode més utilitzat gràcies a la seva efectivitat. Tanmateix, té un cost energètic i 

econòmic relativament gran, i utilitza el fenomen 

de la pressió osmòtica, però al revés. Aquest 

procés consisteix a fer passar el dissolvent, és a 

dir l’aigua, per una membrana semipermeable 

sense que la travessi la sal dissociada en ions. Per 

fer això cal aplicar una pressió sensiblement 

superior a la pressió osmòtica, que per cada 

substància és diferent. Generalment, aquest 

procés es sol començar amb una filtració i una 

flotació de l’aigua salada, captada moltes 

vegades a alta mar de tal manera que s’eliminin les partícules que l’aigua té en 

suspensió. Seguidament, es fa el tractament principal mitjançant el procés de l’osmosi 

inversa, on l’aigua salada passa per una membrana semipermeable. Solen tenir un 

rendiment del 45-50%. 

Aquesta aigua, un cop ha sortit, no està encara preparada per ser consumida. Cal 

tractar-la i ajustar-ne el pH a 7,7. A més a més, depenent de cada legislació, s’hi pot 

dissoldre hipoclorit i fluorur de sodi, ja que normalment s’ha de mineralitzar atès que 

el nostre organisme necessita sals minerals.   

2.1.3.2 Regeneració d’aigua 

Trobem un segon procés pel qual podem aconseguir aigua potable, tot i que la nostra 

legislació actual no ens ho permet. Tanmateix en països com ara Singapur o els mateixos 

Estats Units ho permeten. És la regeneració d’aigües residuals. Aquest procés ens serveix per, 

Il·lustració 5. Osmosi inversa. Font: 
molesybits.es 
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a partir d’aigües residuals, ja sigui de la dutxa, com la de l’aixeta on hem begut com la del 

wàter, convertir-la en aigua potable. Aquesta transformació tan recent es duu a terme 

mitjançant diferents processos fisicoquímics, com podria ser la coagulació o la decantació, 

filtracions amb sorra i diferents tipus de membranes i d’anelles, desinfeccions per tal d’evitar 

qualsevol tipus de patogen i en alguns tipus d’aigua residual també s’hi aplica l’osmosi 

inversa per dessalinitzar-la. Tots aquests processos la converteixen en aigua completament 

potable i apta per al consum humà. 

Aquest procés s’utilitza al nostre país pel reg d’algunes zones. Un clar exemple seria el reg 

dels jardins botànics de Lloret de Mar, ja que durant la sequera de l’any 2008 es van quedar 

sense aigua obtinguda pels mitjans tradicionals per regar-lo de tal manera que aprofitant la 

planta regeneradora d’aigua que ja tenien van començar a regar amb aigua regenerada. També 

ho trobem en zones de regadiu de Vitòria, a Euskadi.  

2.2 L’aigua mineral 

L’aigua mineral és aquell tipus d’aigua que s’obté a partir de manantials naturals, com podria 

ser la surgència de la Puda, o de manantials creats artificialment, mitjançant perforacions de 

més d’un quilòmetre de profunditat. A més a més, com que l’aigua mineral es caracteritza per 

una puresa natural, que és exigida per llei, el manantial no pot estar envoltat per zones 

contaminades. 

A diferència de l’aigua “comuna”, l’aigua mineral no pot rebre cap tractament de 

potabilització ni d’esterilització, sinó que només es poden aplicar tres operacions per tal de 

millorar la qualitat d’aquesta sense canviar-ne la composició química inicial. 

- Extracció del Fe: Com passa amb l’aigua que 

es potabilitza, cal eliminar el ferro, i tots els 

seus compostos, per tal d’evitar que aparegui 

hidròxid de ferro. L’hidròxid de ferro fa que 

l’aigua no sigui desitjable a la vista 

(il·lustració 6), tot i que parlant de salut no té 

cap repercussió en el nostre organisme. 

- Extracció del sofre: Aquesta operació no 

tindria cap mena de sentit en la font de la Puda,  ja que es caracteritza per tenir l’àcid 

sulfhídric que li dóna aquest gust i aquesta forta olor d’ous podrits. Tanmateix, si no 

Il·lustració 6. Hidròxid de ferro en aigua. Font: 
rinconciencia.wordpress.com 
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es tracta d’una font pudosa o sulfhídrica, i per evitar aquest fort gust i aquesta típica 

olor de l’àcid sulfhídric, és recomanable treure aquests compostos de l’aigua. 

- Addició de diòxid de carboni: Normalment s’insufla diòxid de carboni a les aigües 

en les que s’han extret els derivats del ferro i del sofre, perquè, un cop eliminats 

aquests compostos l’aigua perd molt del seu gust original i, per tant, és un líquid 

insípid. Tanmateix, trobem deus que tenen el seu propi gas i, quan trobem aquest fet, 

diem que és una aigua tractada amb “gas propi de manantial”. 

Per parlar d’aigua mineral cal tenir en compte els principals requisits, que serien la seva 

puresa natural i el seu valor nutritiu. Aquests criteris no es passen a ull, sinó que s’han de 

demostrar científicament i a més a més han d’estar reconeguts legalment. Químicament, han 

de tenir un tipus i quantitat determinats entre certs nivells de diferents components dissolts 

depenent del tipus d’aigua mineral que parlem i, geològicament, la zona de l’aqüífer no pot 

estar contaminada per tal d’evitar una contaminació de l’aigua que conté. 

També parlem d’aigua mineral aquella que, un cop demostrat científicament, té efectes 

favorables per la salut, sense arribar a tenir efectes terapèutics. Aquests efectes terapèutics 

poden consistir en el descens del nivell de minerals en el nostre organisme o en eliminar de 

forma accelerada determinats productes del nostre organisme. Tanmateix, aquestes aigües no 

poden tenir l’etiqueta de, per exemple, diürètiques, ja que aquest tipus d’indicacions només 

les poden portar les aigües mineromedicinals, de les que us parlaré al següent apartat de forma 

extensa. 

Tanmateix, la ingesta d’alguns minerals no és bona pel nostre organisme ja que pot produir 

efectes nocius per la nostra salut. Aquests minerals que poden ser contraproduents per a 

nosaltres són el sodi, el fluor o els sulfats. 

- Fluor: Un excés de fluor en el nostre organisme ens 

provoca la fluoració. La fluoració és una malaltia que 

determina l’apoptosi cel·lular (il·lustració 7), que és 

una sèrie d’esdeveniments bioquímics que porten a 

canvis morfològics de la membrana cel·lular, com ara 

una pèrdua de la simetria i l’ancoratge, a més d’una 

reducció de mida de la cèl·lula. Es fragmenta el nucli 

d’aquesta i es condensa la cromatina, a part de 

fragmentar-se l’ADN cromosòmic. També s’expulsen 

Il·lustració 7. Apoptosi en cèl·lules 
d’un ratolí. Font: Wikimedia 
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els vestigis cel·lulars. Tot això acaba en un punt, la mort de la cèl·lula. A més a més, 

un excés de fluor accelera els processos neurodegeneratius, i, per tant, augmenta les 

possibilitats de patir problemes neurotòxics, a part de tenir trastorns ossis.  

- Sodi: Prendre clorur de sodi, o sal com és comunament conegut, és saludable i 

necessari per al nostre organisme dins de certs nivells. Aquests nivells arriben als 5g 

diaris de clorur sòdic. Tanmateix, prendre’n més pot comportar una sèrie de 

complicacions per la nostra salut. El problema més conegut per tothom és la 

hipertensió arterial. Aquest problema és degut al seu efecte vasoconstrictor. No 

obstant això, l’excés de sodi al organisme ens comporta problemes gàstrics, ja que té 

una gran incidència en la gastritis a més a més d’úlceres d’estómac. A part d’estar 

relacionat en gran part amb el càncer d’estómac. També comporta problemes ossis ja 

que un excés de sodi a l’organisme provoca un augment de l’excreció de calci. Per 

tant, a la llarga es poden trobar problemes d’osteoporosi. A més a més, un excés de 

sodi al cos humà comporta problemes renals, ja que genera un esforç extra als 

ronyons. En conseqüència, un consum excessiu de sodi ens produeix una afectació als 

ronyons. 

- Sulfats: Prendre massa sulfats ens pot produir diarrees ja que gairebé no 

s’absorbeixen en el nostre organisme i, per tant, arriba a l’intestí on s’extreu l’aigua 

per osmosi i ens ocasiona els problemes que hem dit anteriorment. 

El valor d’aquestes aigües minerals ve donada per les seves propietats i pel seu gust. Agafant 

l’exemple de la Puda, podem dir que és una aigua 

mineral sulfurada, com ja veurem després, perquè trobem 

el fort gust de les aigües sulfhídriques, juntament amb la 

clàssica olor d’ous podrits que desprèn l’àcid sulfhídric. 

El valor d’aquestes aigües ve donat per aquests motius ja 

que no conté cap sucre ni alcohol, a més de no contenir 

cap mena de caloria. Tot i això, l’aigua té un paper molt 

important en la nutrició. Ajuda a netejar toxines 

produïdes en el dia a dia i manté la sang menys espessa i que, per tant, sigui més fàcil pel cor 

bombejar-la. A més a més, produeix una millora del sistema nerviós, ja que la deshidratació 

produeix diferents malalties del sistema nerviós. També ajuda a cremar més calories i més 

greix corporal, a part de participar en processos de curació. L’aigua pot fer remetre el mal de 

Il·lustració 8. Escherichia coli. Font: Wikimedia 
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cap, la hipertensió arterial, pel fet de fer que la sang sigui menys espessa, l’asma i l’artritis, 

entre altres. 

Microbiològicament, les aigües minerals no poden contenir de cap manera Escherichia coli 

(il·lustració 8), Salmonella, Estreptococs fecals i esportes de Clostridium.  
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3. L’AIGUA MINEROMEDICINAL 
 

Les aigües mineromedicinals procedeixen de jaciments subterranis, d’on es poden obtenir a 

través de fonts i surgències naturals o a través de pous perforats artificialment.  

Han de tenir una composició química estable, comprovada amb diferents anàlisis al llarg del 

temps. Quan es donen aquestes condicions, i quan es considera que el seu ús, tant ingerida 

com aplicada sobre la pell, és beneficiós per a la salut, el Ministeri de Sanitat espanyol, amb 

la supervisió de les comunitats autònomes respectives, pot declarar l’aigua d’utilitat pública.  

Un balneari, per a poder anomenar-se com a tal, necessita disposar d’aigua mineromedicinal, i 

ha de posar a l’abast serveis mèdics i instal•lacions adequades per a dur a terme els 

tractaments. Un SPA, en canvi, pot utilitzar aigua de l’aixeta, tractada o no. Segons les 

característiques geològiques de la zona on s’extreu l’aigua, aquesta porta dissoltes diferents 

substàncies (sals minerals, gasos, compostos sulfúrics) i en diferents quantitats, fet que la farà 

més adequada per tractar unes afeccions o unes altres. Com a anècdota de les aigües 

mineromedicinals, la diferència entre un SPA i un balneari és l’aigua que utilitzen. Mentre 

que un SPA pot utilitzar qualsevol aigua, el balneari només pot utilitzar aigua 

mineromedicinal. 

Aquests són els principals tipus d’aigües mineromedicinals:  

3.1 Bicarbonatades 

Predomina l’anió bicarbonat i la seva mineralització global és superior a 1 g/L. Són aigües 

alcalines i fredes, de baixa mineralització i de caràcter diürètic que actuen sobre el 

metabolisme en general. En grans quantitats faciliten la digestió, ja que estimulen la secreció 

pancreàtica. Preses en dejú ataquen l’acidesa gàstrica, ja que alcalinitzen el pH gàstric. La 

manera més comú de prendre-les és amb la beguda.  

Trobem diferents classes d’aigües bicarbonatades en barrejar la seva composició amb altres 

minerals: 

- Sòdiques: Tracten afeccions gàstriques, diarrees, malalties hepàtiques, llagues 

duodenals i càlculs renals, entre altres. 

- Càlciques: Ajuden a digerir els aliments i les dispèpsies. 
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- Bicarbonatades mixtes: Les seves propietats son semblants a les anteriors classes 

d’aigua bicarbonatada. 

- Bicarbonatades-sulfatades: Restrenyiment, intoxicacions hepàtiques 

- Bicarbonatades-clorurades: Reumatismes 

Trobem aquests tipus d’aigües, per exemple, al balneari de Font Vella, a Sant Hilari i 

Sacalm 

3.2 Carbòniques 

Contenen una concentració superior a 250 mg/L d’ió carbònic 

Els banys gasosos tenen molts beneficis: estímuls respiratoris, dilatació de vasos vasculars, 

augment de contracció, seden el sistema nerviós vegetatiu. Per via oral estimulen la secreció 

gàstrica i intestinal. A temperatures d’entre 33 i 35 ºC milloren les malalties cardíaques 

cròniques, l’arteritis, les malalties vasculars perifèriques i els reumatismes. 

Segons el seu origen. 

- Superficials: mars i llacs 

- Infiltració: Xarxa hidrològica subterrània 

Segons el seu origen geològic: 

- Magmàtiques: Origen eruptiu, cabal constant en composició i temperatura 

- Tel·lúriques: Cabal canviant segons l’època de l’any ja que venen de la filtració de les 

pluges 

Segons la seva temperatura: 

- Aigües fredes: menys de 20 ºC 

- Aigües hipotermals: entre 21 ºC i 35 ºC 

- Aigües mesotermals: entre 35 ºC i 45 ºC 

- Aigües hipertermals: més de 45 ºC 

3.3 Clorurades 

Adients per a afeccions de l’aparell locomotor i respiratori, per a la pell, l’oïda i les dents.  

En aigües profundes, relacionades amb falles volcàniques i filons metàl·lics. Predomina l’anió 

clorur i els cations solen ser sodi, calci i magnesi. La mineralització ha de superar l’ 1 g/L 
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Les classifiquem segons la seva mineralització: 

- Alta mineralització (més de 50 g/L): aigües fredes i no gasoses 

- Mitja mineralització: aigües similars a les d’alta mineralització 

- Mineralització dèbil: aigües termals iso o hipotòniques amb alta radioactivitat 

Les seves accions depenen dels sistemes orgànics de la mineralització total de l’aigua i de 

com s’administren. Per via oral, s’estimula la secreció gàstrica i peristaltisme intestinal. En 

forma de banys, disminueixen la contractura muscular, augmenten el cabal sanguini i tenen 

una funció analgèsica. Si també contenen sodi, tenen un efecte antiinflamatori. Aquesta aigua 

s’aplica en dutxes i piscines amb l’objectiu d’augmentar les defenses de la pell i de les 

mucoses. Estimulen les funcions endocrines, orgàniques i metabòliques. 

Es solen utilitzar en reumatologia, dermatologia, infeccions respiratòries cròniques i en estats 

d’esgotament psicofísics. 

3.4 Ferruginoses 

El ferro, amb concentracions de més d’1 mg/L, és el mineral predominant en aquest tipus 

d’aigua, encara que sol anar acompanyat de sulfats o bicarbonats. La biodisponibilitat de ferro 

en aquestes aigües és molt alta gràcies a la presència d’altres oligoelements. Solen tractar 

malalties sanguínies, ja que són considerades reconstituents.  

Malalties com l’anèmia, els trastorns de desenvolupament a la infància o els trastorns hepato-

biliars es tracten amb aigües ferruginoses. 

3.5 Radioactives 

Predomina el gas radó, que posseeix característiques sedants i analgèsiques. Gràcies a això, 

estan molt recomanades per a l’estrès o la depressió. Són bones per a les afeccions 

circulatòries de l'aparell respiratori i digestiu i per als processos al·lèrgics, reumàtics i 

metabòlics. Les dosis de radioactivitat no suposen cap mena de risc. 

3.6 Sulfatades 

Predominen els anions sulfat amb diferents cations. La mineralització ha de superar l’1 g/L. 

La seva mineralització i temperatura dependrà d’allà on surti la font. 

Trobem tres classes d’aigua sulfatada: 
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- Aigües sòdiques i magnèsiques: Aigües que purguen i que laxen. Es solen utilitzar en 

intoxicacions alimentàries i dermopaties 

- Aigües sulfatades clorurades: S’utilitzen per a afeccions de l’aparell digestiu, 

restrenyiment, gastritis cròniques hiposecretores, enterocolitis, afeccions hepato-

biliars... 

- Sulfatades càlciques i sulfatatbiocarbonatades càlciques: La seva acció diürètica 

afavoreix l’eliminació de l’àcid úric. Tracten la gastritis i dispèpsies gastrointestinals, 

afeccions de les vies biliars, en afeccions intestinals. 

3.7 Sulfurades 

Contenen més d’1 mg/L de sofre, normalment com a àcid sulfhídric o polisulfhídric. Per 

aquesta raó, les aigües sulfurades tenen una olor similar a ous podrits. Aquest sofre pot venir 

donat per matèria orgànica com ara algues o bacteris, com podria ser el bacteri Beggiatoa spp. 

Trobem dos tipus d’aigües sulfurades: sòdiques o càlciques. Aquestes dues són aigües 

hipertermals, amb un pH de 6,5, aproximadament.  

Són molt efectives en malalties de vies respiratòries, com ara la bronquitis, la laringitis, 

l’asma. També beneficien a la pell amb els èczemes, el psoriasi, la queratosi i en els processos 

ginecològics i post-operatoris, reumatismes i afeccions hepàtiques. No s’han de prendre si es 

pateix hipertensió arterial. 

3.8 Altres característiques per classificar-les 

 Segons el seu contingut global en minerals per litre (residu sec), poden ser:  

- de mineralització molt dèbil: fins a 50 mil·ligrams per litre 

- de mineralització dèbil: fins a 500 mil·ligrams per litre;  

- de mineralització mitjana: de 500 a 1.500 mil·ligrams per litre;  

- de mineralització alta: superior a 1.500 mil·ligrams per litre.  

La temperatura a la qual brolla l’aigua termal depèn principalment de la profunditat de la qual 

procedeix, tot i que poden intervenir-hi altres factors. Els geòlegs estimen que passen 

centenars i, de vegades, milers d’anys des que una gota de pluja cau fins que brolla en una deu 

en forma d’aigua termal.   
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4. EL BACTERI Beggiatoa 

L’espècie monèrica Beggiatoa (il·lustració 9) és una 

espècie que es caracteritza per viure en ambients molt 

rics en sofre. Com que es tracten de bacteris litòtrofs, 

s’alimenten mitjançant aliments no orgànics. El seu 

aliment és l’àcid sulfhídric o sulfur d’hidrogen, de 

fórmula H2S. Tracten el sulfur d’hidrogen mitjançant 

una oxidació que forma dipòsits globulosos 

intracel·lulars. La fórmula  d’aquest procés químic és 

la següent: 𝐻2𝑆 + 𝑂2 → 2𝑆 + 2𝐻2𝑂. En aquesta reacció 

química hi ha una pèrdua d’energia del sistema de 

798,2 kJ. En condicions anaeròbiques, és a dir, amb defecte d’oxigen, el sofre accepta 

alternativament electrons de tal manera que es pot convertir, una altra vegada, en sulfur 

d’hidrogen. 

Generalment trobem aquesta espècie en ambients marins i d’aigua dolça, en zones amb altes 

concentracions de sulfur d’hidrogen. Bàsicament, aquests ambients són els següents: deus 

fredes i sulfuroses, aigües residuals que estiguin contaminades, sediments dels llacs i dels 

aiguamolls i zones hidrotèrmiques profundes.  

Com es pot apreciar a la font de la Puda, aquesta espècie de bacteris forma una capa 

blanquinosa en aquestes zones. Tanmateix, podem trobar-lo en estat de biopel·lícula o en una 

espècie de bandes entre les zones aeròbica i anaeròbica. Tanmateix, com que apareix en zones 

d’aigües residuals, es sol considerar com una espècie que indica la contaminació de les 

aigües. A més a més, els trobem en tots els oceans, i en moltes zones diferents.  

Seguidament, en zones on trobem sofre i oxigen combinats dins de l’oceà o en llacs, el 

Beggiatoa forma migracions verticals diürnes en bandes d’una amplada de 0,6 mm. La 

migració vertical diürna és el patró de desplaçament que té aquest bacteri. Aquest 

desplaçament es basa en anar a les zones més profundes de l’oceà durant el dia i pujar a la 

superfície durant les nits. La migració vertical diürna es pot dur a terme per diferents raons. 

La primera, encara que no és el cas del Beggiatoa és evitar depredadors, la segona raó són els 

avantatges metabòlics. Aquest moviment es fa per alimentar-se durant el dia a les zones 

profundes, amb una temperatura menor, per digerir-ho de nit a una temperatura major. També 

Il·lustració 9 Bacteri Beggiatoa (1997) Font: 
Microbial Diversity, copyright Rolf Schauder 
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es pot dur a terme per mantenir una situació geogràfica o per evitar els perjudicis dels raigs 

ultraviolats del Sol.  

4.1 Com és el bacteri? 

El Beggiatoa spp. és un bacteri que pot presentar-se amb coloracions blanquinoses  o 

grogoses, encara que també pot ser incolor. Sol tenir una forma rodona o cilíndrica, d’un 

caràcter filamentós, ample i llarg. Té la capacitat d’unir-se formant agregats observables a 

simple vista. En forma de filament, formen llargs filaments amb un diàmetre d’entre 12 i 160 

µm, per tant, són uns dels procariotes de major mida. Aquests filaments es rodegen d’una 

biocapa i fan gliding, que és el desplaçament per la seva pròpia potència. El Beggiatoa té una 

zona central on s’hi acumulen nitrats que ajuden a la seva nutrició. 

Respecte al seu metabolisme, trobem importants diferències entre espècies. Trobem espècies, 

com ja he dit anteriorment, litòtrofes, que fan el procés de quimiolitotròfia, que és el procés 

pel qual l’energia s’obté a partir de l’oxidació de compostos inorgànics. La quimiolitotròfia té 

dues funcions principals: aportar energia al bacteri i generar potencials reductors. Encara que 

aquest procés es pot dur a terme amb l’hidrogen i el ferro, el Beggiatoa el duu a terme amb el 

sofre, el tercer element que s’utilitza per la quimiolitotròfia. Aquesta estranya nutrició la 

trobarem més detallada al següent apartat. També trobem espècies que són heteròtrofes, és a 

dir, que s’alimenten de compostos orgànics, que viuen en zones amb defecte d’oxigen, ja que 

no tenen catalasa, que elimina els compostos oxidants generats. 

4.2 La nutrició del Beggiatoa de la Puda 

Els estudis inicials del científic rus Sergei Winogradsky descobriren l’autotròfia en el bacteri 

Beggiatoa, més concretament la quimiolitoautotròfia. Aquesta quimiolitoautotròfia es basava 

l’oxidació del sulfit o sofre elemental, o dels dos alhora. Tanmateix, l’any 1981, quan es va 

descriure la seva nutrició, això encara estava en dubte.   
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Aquesta nutrició es pot fer a partir de diferents 

compostos de sofre. El primer és el sulfur 

d’hidrogen o àcid sulfhídric (H2S), que és el 

component que alimenta als Beggiatoa de la Puda. 

Seguidament trobem l’ió tiosulfat (S2O3
2-) i el sofre 

inorgànic (S0). Es basa en l’oxidació d’aquests 

compostos amb l’objectiu de formar àcid sulfúric. 

Aquesta nutrició es sol dur a terme amb un procés 

d’etapes, ja que el sulfit és un millor donant d’electrons que el sofre inorgànic o l’ió tiosulfat. 

Això permet que un major nombre de protons travessin la membrana plasmàtica. Aquests 

organismes generen potencial reductor per a la fixació del CO2 mitjançant el cicle de Calvin.  

Aquest procés utilitza el flux invers d’electrons, fet pel qual es produeix NADH, a partir  del 

coenzim que té per nom nicotinamida adenina dinucleòtid (NAD+), que es redueix mitjançant 

un ió hidrogen (il·lustració 10). Aquesta transformació seria una reacció lenta. No obstant 

això, els bacteris la produeixen a ràpidament ja que la trobem catalitzada per l’enzim 

glicerolaldehid-3-fosfat deshidrogenasa. Aquesta reacció ens serveix per a poder generar 

energia i poder-la emmagatzemar. 

 Durant aquestes etapes, el sofre inorgànic i els 

altres components són emmagatzemats a dins de 

la cèl·lula, i quan són necessitats es transformen 

a sulfat (SO4
2-), mitjançant l’enzim sulfit 

oxidasa. 

Per arribar des de l’ió sulfur a l’ió sulfat 

(il·lustració 11), cal que hi intervingui altres 

compostos de sofre. Primer de tot, cal la 

intervenció del sofre elemental i d’un compost 

complex de sofre que estigui unit a la cèl·lula, 

però prèviament cal que s’hagi obtingut aquest 

sofre elemental mitjançant l’ió tiosulfat. 

Seguidament, un cop s’hagi aconseguit sofre 

atòmic, mitjançant la combinació del sulfur, el 

compost complex de sofre i el sofre elemental, aquest, juntament amb l’ió tiosulfat creen ió 

Il·lustració 10 Reducció del NAD+ a NADH. Font: 
coenzima.com 

Il·lustració 11 Pas des de l’ió sulfur a l’ió sulfat. Font: Brook. 
Biología de los microorganismos 



Josep Plana i Riu Les sulfuroses aigües de la Font de la Puda 

22 
 

sulfit de tal manera que estem al pas previ a aconseguir ió sulfat. Per a fer aquest pas hi 

intervé, com ja he explicat abans, l’enzim sulfit oxidasa. Finalment, aconseguim l’ió sulfat 

que és la base de la nutrició d’aquest bacteri. 

Aquest procés redox, de reducció i oxidació del NAD+ al NADH sol ser un procés present en 

tota mena de bacteri. 

4.3 Formacions de Beggiatoa a la Puda 

La font de la Puda té, segons l’estudi del Sr. Josep Corominas les majors formacions visibles 

de Beggiatoa sp. a l’eixida de la deu de tot el territori català. Com es pot observar en la 

següent il·lustració (il·lustració 12), es veu una pel·lícula blanca. En aquesta pel·lícula blanca, 

observada des del mateix indret, s’hi pot observar una sèrie de filaments que és el bacteri en 

qüestió, el Beggiatoa sp.  

Trobem formacions d’aquest tipus a la mateixa surgència, a sota de la corrent de l’aigua 

sortint, a l’entrada de l’aigua al que seria el balneari de la font, on la gent s’hi pot prendre els 

banys medicinals, i també a la sortida d’aquesta. Tanmateix, també podem observar que el 

nombre de formacions va a la baixa perquè a les imatges preses durant el mes de gener hi 

havia un gran nombre de formacions de Beggiatoa sp. tant a la pròpia font com als altres 

llocs, mentre que a les imatges preses al mes d’agost hi ha unes concentracions d’aquesta 

espècie relativament inferiors, això pot ser degut al fet que, enguany, les precipitacions a la 

Vall de Lord han estat concentrades en períodes, és a dir, ha plogut quantitats dins de la 

mitjana, però acumulades en pocs dies. Aquest fet ha provocat que, durant bastant temps, la 

surgència estigués seca, i només entrés aigua a la bassa i, per tant, no hi ha hagut prou àcid 

sulfhídric com per alimentar el bacteri i que, per tant, hi hagi molta menys concentració de 

Beggiatoa sp. a la sortida de la font.  

Il·lustració 12. Evolució de les formacions de Beggiatoa sp. a la surgència des del mes de gener fins al mes d’agost. 
Font: elaboració pròpia 
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5. LES FONTS PUDES 

La font puda o pudosa és un tipus de font la qual conté àcid sulfhídric que li dóna un 

característic gust i una olor d’ous podrits típica d’aquest component. Trobem una quantitat 

important de fonts pudes, o sulfhídriques, al territori català. A més a més, podem distingir 

entre dos tipus de deus sulfhídriques. Les fonts pudes fredes i les fonts pudes termals. 

Seguidament, trobarem descrites les característiques de cada tipus de font sulfhídrica. 

5.1 Deus fredes 
 

- Geologia de la zona: Geològicament estem davant de deus que brollen sobre terrenys 

margocalcaris del Terciari marí. Sobre el territori català, trobem setze fonts 

sulfhídriques. Totes brollen sobre materials 

margocalcaris d’aquesta època excepte tres, que 

neixen sobre materials quaternaris. Tanmateix, cal 

destacar que dues d’aquestes tres excepcions, entre 

elles la Font Pudosa de Banyoles (il·lustració 13) 

tenen sota seu les Margues de Banyoles, i que el 

tercer cas és una excepció en tota regla.  

- Característiques hidràuliques: Respecte a les 

seves característiques hidràuliques, aquestes fonts 

són deus que drenen de zones amb una baixa permeabilitat, les margues. A més a més, 

les trobem situades normalment al fons dels barrancs, ja que en aquestes zones trobem 

aigües superficials, ja siguin rius o llacs, que fan de base d’aquestes aigües. 

Seguidament, podem observar que totes aquestes deus tenen uns cabals de sortida molt 

petits, de pocs litres per minut, fins i tot èpoques on estan completament seques. 

Podem observar-ho en la font de la Puda, que aquest any des del mes de febrer fins al 

mes de juny ha romàs seca, tanmateix, les pluges d’entre els mesos de juny i juliol 

l’han fet revifar. Aquestes fonts, en el moment de l’eixida, sorgeixen entre 8 ºC i 15 ºC 

i el seu residu sec a 110 ºC és relativament elevat, totes superiors a 600 ppm. Encara 

que trobem tres fonts; Gombrèn, Matamala i Tona; que tenen un residu sec de més de 

5000 ppm. També trobem que les aigües d’aquestes fonts són bastant dures, en 

general. En mostres al laboratori, aquestes aigües solen ser bastant alcalines. 

Tanmateix, en les preses en treball de camp, són aigües bastant neutres o lleugerament 

Il·lustració 13: Font Pudosa de Banyoles 
(Banyoles, 2007) Font: Flickr copyright 
Txellins_19) 



Josep Plana i Riu Les sulfuroses aigües de la Font de la Puda 

24 
 

àcides. Respecte al seu caràcter mineromedicinal solen ser aigües sulfatades, sòdiques 

o càlciques. Encara que també poden ser bicarbonatades càlciques, bicarbonatades 

sòdiques i clorurades sòdiques.  

- Material de formació de l’aqüífer: Totes aquestes característiques ens vénen 

donades pels materials pels quals està format l’aqüífer. Com ja hem dit solen ser 

sulfatades o càlciques. Per tant, els aqüífers estan formats bàsicament per 

margocalcàries i per guixos, que li aporten el calci i els sulfats. Són aigües poc 

evolucionades i presenten un quimisme molt similar a les seves aigües superficials 

corresponents. 

 

5.2 Deus termals 
 

- Geologia de la zona: Aquestes surgències se situen bàsicament al Pirineu lleidatà i 

andorrà, i també en trobem una a la serralada prelitoral, a Montserrat. En aquestes 

dues zones trobem línies de fractura importants, fet pel qual aquestes fonts brollen.  

- Característiques hidràuliques: Sembla que l’origen de 

les fonts termals el trobem en la infiltració d’aigües 

meteorològiques que, per culpa del gradient geotèrmic, 

s’han escalfat fins assolir les temperatures que tenen a 

l’hora de sorgir (il·lustració 14). Aquestes fonts pudes 

termals remunten fins a la superfície mitjançant el 

procés del termosifó, aprofitant zones amb una molt 

baixa resistència hidràulica, un exemple d’aquestes 

zones podrien ser les discontinuïtats tectòniques. Els 

cabals d’aquestes deus són bastant variables entre elles, 

ja que trobem que la font puda d’Espot té un cabal de 4 

L/min mentre que la Puda de Montserrat té un cabal de 

600 L/min. Cada deu té molt poca variabilitat de cabal al 

llarg de l’any, són relativament constants. Sorgeixen a 

temperatures que varien bastant entre cada deu, trobem, per exemple, la deu termal de 

la Nostra Senyora de la Mercè, que ix a 20 ºC, i la surgència de Les Escaldes 

(il·lustració 14), que surt a 62 ºC. Aquestes fonts solen ser fonts de caràcter 

bicarbonatat sòdic, amb un baix residu sec. A més a més, tenen una duresa molt baixa 

Il·lustració 14. Font sulfurosa 
termal de Caldes de Montbui 
(Caldes de Montbui, 2015) Font: 
elaboració pròpia 
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i són aigües bastant bàsiques, amb pH que oscil·len entre el 7,5 i els 9,5. Tanmateix, 

els seus corresponents superficials tenen un caràcter bicarbonatat càlcic, amb una 

baixa mineralització, i molt poc dures.  

- Material de formació de l’aqüífer: En relació amb els materials que formen els 

aqüífers, podem observar que els caràcters bicarbonatats sòdics es corresponen a la 

naturalesa granodiorítica de l’aqüífer corresponents. El caràcter sòdic és degut a 

l’equilibri aigua-terreny en condicions tèrmiques superiors a les ambientals, uns 100 

ºC.  

5.3 Les fonts sulfhídriques del territori català 

5.3.1 Fonts sulfhídriques fredes 

- Cantallops 

- Bagà 

- La Pedra 

- Vilada 

- Santa Maria de Matamala 

- Gombrèn 

- Ripoll 

- Sant Joan de les Abadesses 

- Sant Llorenç de la Muga 

- Banyoles 

- Mieres 

- Llosquers 

- Sant Jaume de Llierca 

- La Font Santa de Torelló 

- Tona 

- Sant Pere Sallavinera 

5.3.2 Fonts sulfhídriques termals 

- Lés 

- Arties 

- Boí 

- Tredòs 



Josep Plana i Riu Les sulfuroses aigües de la Font de la Puda 

26 
 

- Espot 

- Les Escaldes (Andorra) 

- Sant Vicenç Senillers 

- Nostra Senyora de la Mercè 

- Sant Climenç Sescebes 

- Puda de Montserrat 

5.3.3 Situació de les fonts sulfhídriques 

A la següent imatge (il·lustració 15), trobem la situació de totes aquestes fonts sobre el 

territori català. 

 

 

Il·lustració 15 Situació de les fonts sulfhídriques del territori català font: Les fonts sulfhídriques de Catalunya. Estudi 
hidrològic previ  
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6. SITUACIÓ DE LA FONT DE LA PUDA 

6.1 Situació de la Font de la Puda 

Situada al centre de la Vall de Lord, que forma part del 

Prepirineu, la font de la Puda (il·lustració 16) és una 

font puda situada al municipi de La Coma i La Pedra, 

al Solsonès. Concretament, aquesta font la situaríem 

dins del poble de la Pedra, un poble dels tres que 

comprèn el municipi de La Coma i la Pedra. A més del 

poble de La Pedra, també trobem el poble de La Coma 

i la urbanització del Port del Comte. El nom d’aquesta darrera urbanització ve donat per la 

serralada en la qual està situada, la Serra de Port del Comte. La serra de Port del Comte té 

com a muntanya més alta el Padró dels Quatre Batlles, amb una 

alçada de 2332 m. L’altra serralada que forma la vall és la Serra 

del Verd, la muntanya més alta de la qual és el Verd, amb una 

alçada de 2271 m. Aquesta vall està formada per l’acció del riu 

Cardener, que flueix just a la vora de la font. 

La font de la Puda està situada al sud del poble de La Pedra i 

del municipi de La Coma i la Pedra (il·lustració 17). Les seves 

coordenades són les següents: 42º 9’ 28.9” N i 1º 35’ 50.45” E i 

la trobem a 870 m, gairebé al fons de la vall.  

Respecte els dos nuclis importants de població que hi ha més 

propers, la font de la Puda està situada a, aproximadament, tres 

quilòmetres del nucli de La Coma i a gairebé quatre 

quilòmetres del nucli més important de la vall, el municipi de Sant Llorenç de Morunys.  

6.2 Situació geològica de la Font de la Puda 

La font de la Puda està situada sobre l’encavalcament de Vallfogona, una de les falles més 

importants de Catalunya, que travessa tot el territori d’oest a est i separa el Pirineu de les 

conques de l’Ebre. En aquesta zona en concret, és a dir, l’eixida de la font, la falla ens separa 

la geologia provinent del Lutecià inferior-Bartonià, d’una antiguitat de 48,6 milions d’anys on 

Il·lustració 16. Font de la Puda (La Coma i la 
Pedra, 2015) Font: Elaboració pròpia 

Il·lustració 17. Situació geogràfica de 
la font de la Puda. Font: Google Maps 
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predominen les margues i les argiles, de la del Lutecià superior-Bartonià, d’una antiguitat de 

40,4 milions d’anys, on predominen els guixos, gresos i calcàries. Els guixos provinents del 

Lutecià superior-Bartonià són els que aporten els sulfats a l’aigua, que després trobareu 

analitzada. Els materials del Lutecià superior-Bartonià ens queden a l’est de l’eixida de la deu, 

mentre que els materials del Lutecià inferior-Bartonià ens queden a l’oest. Amb aquestes 

dades i sabent que les aigües porten sulfats provinents dels guixos, podem assegurar 

teòricament que les aigües de la font provenen de l’oest i, per tant, del serrat del Jou. 

Just a sobre de la font de la Puda trobem el serrat del Jou. El serrat del Jou està format gràcies 

a la falla de Vallfogona, situada just a sota del serrat. Aquest serrat té riuets com ara el riuet 

de la Pedra que es formen al seu darrere, aprofitant l’aigua que es filtra a la zona de 

Pratformiu i que acaben confluint amb el riu Cardener. Aquests riuets un cop s’han format al 

serrat del Jou, moltes vegades 

es filtren pel terreny, com fa 

el riuet de la Pedra, i pel pes 

de la gravetat van muntanya 

avall agafant sals minerals de 

les roques que es troben pel seu 

camí. Això és el que fa el riuet de 

la Pedra, que es forma darrere del serrat del Jou, s’escola per entre la muntanya, i, mentre 

passa per tota aquesta roca calcària i pels guixos, agafen una gran quantitat de carbonats, ions 

calci (Ca2+) i els sulfats (il·lustració 18).  

Aquests sulfats i el calci s’agafen en aquestes grans quantitats perquè el guix, que 

químicament és sulfat de calci dihidratat, és un material molt soluble a l’aigua. Els compostos 

químics, un cop dissolts en aigua es dissocien en ions, que en el cas del guix, són els ions 

calci (Ca2+) i els ions sulfat (SO4
2-) Un cop ha lliscat avall, surt en forma de font amb 

propietats mineromedicinals a l’eixida de la font de la Puda. 

Atès que està relacionat directament amb la geologia de la Vall de Lord, podem trobar una 

ampliació d’aquesta a l’annex. 

 

  

Il·lustració 18. Tall de la font de la Puda. Font: Divulgalord 
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6. HISTÒRIA DE LA FONT DE LA PUDA 
 

La font de la Puda, situada a La Coma i la Pedra, no té un origen històric gaire clar.  Les 

primeres referències que se’n té a la Vall de Lord són de l’any 1845, quan el geògraf Pasqual 

Madoz escrigué el llibre Diccionario geográfico. Les informacions que trobem en aquest 

llibre són dins de l’apartat del municipi de Pedra y Coma, com encara s’anomenava en aquella 

època. Madoz s’hi refereix amb el nom de “Font Pudia” i descriu la seva aigua de la següent 

manera: “[...]cuya agua se compone de ácido hidrosulfúrico libre; cloruros de cal, magnesia 

y sosa; carbonatos de cal y magnesia; sulfatos de magnesia, cal y alúmina en corta cantidad, 

y glesina ó beregina[...]”. 

Durant els anys següents la font tingué una gran 

afluència de gent del municipi de Sant Llorenç de 

Morunys. Aquell indret era un dels espais més 

populars d’esbarjo dels habitants de la Vall. 

Durant els anys vint, s’hi van prendre les primeres 

fotografies (il·lustració 19). Com podem observar 

en la il·lustració, als anys vint encara no hi havia 

la coberta de volta que trobem actualment. 

Aquesta coberta de volta va ser projectada el sis de 

setembre de 1947 per l’arquitecte de l’ajuntament 

de La Coma i la Pedra en aquell moment. Aquesta 

coberta (il·lustració 20), que en el seu estat 

original mesurava 4,8 metres de llarg, 2,5 metres 

d’ample i 3,20 metres d’alçada, va tenir un 

pressupost de 5000 pessetes, que actualment 

serien, aproximadament, 30 euros.  Uns quants 

anys després, el 1972, es construeix un pont sobre el riu Cardener per millorar l’accés a la font 

citada “Fuente ferrugino-sulfurosa de la Puda”.  

Durant els anys següents es va construir una zona recreativa per a millorar l’aspecte de la 

zona. En aquesta reforma es construeix també el balneari on la gent podrà prendre els banys 

per fer, per exemple, la novena. També s’hi planten arbres i herba autòctones i s’hi instal·la 

Il·lustració 19. Plànol de la coberta de la Font de la 
Puda. Font: Arxiu de l’ajuntament de La Coma 

Il·lustració 20. Excursió de vilatans de Sant Llorenç a la 
font Puda. (La Coma i la Pedra, 1920) Font: Arxiu 
històric de la Vall de Lord 
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un sistema de reg no funcional actualment per conservar les plantes i els arbres plantats. 

També es millora l’estat del camí d’accés a la deu des de la carretera asfaltada. 

L’aigua de la font de la Puda fou la primera pedra del ja desenvolupat turisme de la nostra 

vall, la Vall de Lord. Els turistes van començar a venir atrets per les propietats 

mineromedicinals que tenia la font de la Puda, tot combinat amb la bellesa de l’indret i de 

com d’arreglada estava la zona, amb el balneari on es podien prendre els banys d’aquestes 

aigües.  

Molts d’aquests turistes venien per fer la novena que eren els banys que es prenien durant nou 

dies seguits per tal que els resultats dels banys fossin fructífers. La novena és un tractament 

que es sol utilitzar a fi de prevenir malalties i es pot fer amb qualsevol tipus d’aigua, en aquest 

cas les aigües de la font de la Puda. Tanmateix, hi ha molt poca informació sobre la novena, 

per tant, he entrevistat a la senyora Ramona Riu Alsina, veïna de La Coma i la Pedra, nascuda 

l’any 1935 per tal d’aconseguir més informació sobre aquest tractament i sobre la història 

d’aquesta font, a més, hem utilitzat les històries del senyor Miquel Iglesias, estiuejant a Sant 

Llorenç de Morunys, recollides en el llibre El llarg estiu a Piteus. La Sra. Riu ens ha explicat 

que la novena, que és una teràpia alternativa, es basava en ingerir, únicament, aigua de la font 

de la Puda durant nou dies seguits, especialment en dejú. Hi havia gent, segons expliquen les 

memòries del Sr. Iglesias, que durant un estiu feia tres o quatre novenes, repartides entre els 

tres mesos que dura aquest. 

A més a més, moltes vegades estava complementada amb els banys que es feien al balneari o 

a la mateixa casa. Aquesta aigua, moltes vegades i abans de prendre-la, es bullia de tal manera 

que s’esterilitzava. No obstant això, segons les paraules de la Sra. Riu, aquesta aigua, durant 

el procés d’ebullició, feia una pudor horrorosa.  

Tot i aquesta petita dificultat, la pràctica de la novena era molt curativa. La gent que feia 

aquest tractament solia patir èczemes o erupcions a la pell i, durant la realització de la teràpia 

ja es veien clarament les evolucions, les erupcions i els èczemes marxaven de la pell i es 

curaven totalment, sense deixar-ne cap mena de rastre. A més a més, i segons ens explica el 

Sr. Iglesias, aquesta aigua és extremadament diürètica. Segons el que ell ens relata al seu 

llibre, “la necessitat fisiològica d’orinar era palesa”.  

Aquesta font, que segons deien la gent d’abans era una de les millors fonts pudes, fou una 

font de turisme per a la Vall de Lord gràcies a la gran afluència de turisme que tenia. Pujava 
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gent de poblacions com ara Barcelona, Sabadell, Terrassa, etc. Aquesta gran afluència va 

correspondre amb l’arribada de la carretera a Sant Llorenç de Morunys, abans, la gent havia 

d’arribar a peu o a sobre d’alguna bèstia, i eren pocs el que venien. Tanmateix, això va 

canviar amb el cotxe. Cada cop arribava més gent, i el seu objectiu era prendre els banys i 

ingerir aquestes aigües per a curar-se, i això portava molts beneficis a les fondes properes a la 

font. La fonda de Cal Mosqueta, situada pocs metres més avall de la font, es va valer 

moltíssim de l’èxit de la font i sempre estava plena de gent que volia fer la novena. En 

conseqüència, aquesta gent passava nou dies a les fondes, i això impulsava els negocis de la 

Vall. Com a curiositat, la gent de la Vall de Lord es valia molt de les ganes dels forasters de 

gaudir de la font i feien la feina d’anar a buscar aigua a la font de la Puda a canvi d’un jornal.  

Podem dir que la font de la Puda, i tota la repercussió, va ser un impuls econòmic per a la Vall 

de Lord, una vall que estava estancada en l’agricultura i la ramaderia, i que, a partir d’aquest 

“boom” va començar a guanyar el turisme que té actualment.  

La font de la Puda, a més a més, i com a gran anècdota, va començar matrimonis. Joves 

forasters, que venien de colònies a la Vall per anar a veure i beure de la font, interactuaven 

amb joves de la Vall, que en alguns casos han desembocat, com ja he dit anteriorment, en 

matrimonis. 

Per tant, i en resum, la font de la Puda és una font realment important per a la Vall de Lord, ja 

que va ser la clau de pas que va fer enrere l’època agrícola per tal de fer arribar el turisme, que 

perdura, fins i tot, en el dia d’avui. 
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7. L’AIGUA DE LA FONT DE LA PUDA 

La font de la Puda, que com ja he dit abans, és una aigua sulfurada, i ens prové del darrere del 

serrat del Jou. Durant aquest tros que és aigua subterrània, aquesta agafa l’àcid sulfhídric que 

ens la converteix en una aigua sulfurada. Podem dir que és una aigua sulfurada que conté àcid 

sulfhídric pel simple fet que, quan t’apropes a l’eixida de la deu, ja se sent la típica pudor, 

descriptible amb l’analogia a ous podrits, que té aquest àcid. Per poder veure com està 

formada, realment, aquesta aigua, mirarem els anàlisis que s’han fet al llarg del temps més 

uns anàlisis que jo he portat a fer al laboratori aqualiaLAB de Lleida. Seguidament, els 

comentarem. 

7.1 Anàlisis de les aigües 

7.1.1 Anàlisi fet per alumnes del centre a Aigües de Manresa l’any 2013 
 

En aquest anàlisi dut a terme per alumnes del centre a Aigües de Manresa, amb data al 5 

d’abril de l’any 2013, hem pogut veure les següents dades: 

  Font de la Puda (La Coma i la Pedra) 

pH 7,57 

Conductivitat (µS/cm) 1374 

Clorurs (mg Cl-/L) 53,2 

Duresa (mg CaCO3/L) 570 

Nitrats (mg NO3
2-/L) 3 

Oxidabilitat al permanganat (mg O2/L) 1,12 

 

Com podem veure en els resultats de l’anàlisi, la font de la Puda és bastant neutra, en relació 

a, per exemple, la font del Corb de Solsona, tenia un pH de 8,33. També podem dir que és una 

font amb una conductivitat relativament alta, ja que és una font que té orígens minerals i té 

una gran quantitat de sals minerals dissoltes en ella, fet pel qual l’energia elèctrica hi pot 

circular amb una major facilitat. En canvi, fet que ens demostra que trobem sulfats i sulfurs a 

la font, trobem una baixa quantitat de clorurs en aquesta font respecte a l’aigua d’Artés, 

analitzada aquell mateix dia pels mateixos alumnes, que tenia 461 mg/L de clorurs dissolts. 
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Per continuar, podem observar que és una aigua relativament dura, no tant com la d’Artés –

que té una duresa de 880 mg/L–, però gairebé. Respecte als nitrats podem comentar que és 

una font molt poc contaminada pels nitrats, només 3 mg/L. La meva teoria és que, com que 

aquesta aigua no passa per zones on trobem cultius, que solen ser adobats amb purins o 

fertilitzants artificials, no trobem nitrats a l’aigua. Finalment, trobem l’oxidabilitat al 

permanganat, que és la quantitat d’oxigen per litre d’aigua, i per tant, la capacitat que té 

aquesta aigua d’albergar vida  d’organismes aeròbics.  

7.1.2 Anàlisi fet per alumnes del centre a Aigües de Manresa l’any 2015 
 

El dia 24 d’abril de l’any 2015 es van desplaçar els alumnes de 2n de batxillerat de l’institut 

Francesc Ribalta a fer les anàlisis de diferents aigües al laboratori d’Aigües de Manresa. Jo, 

com que ja estava fent el treball de recerca, vaig desplaçar-m’hi juntament amb ells amb aigua 

de la font de la Puda, per tal d’analitzar-la i extreure’n conclusions. 

  Font de la Puda (La Coma i la Pedra) 

pH 7,44 

Conductivitat (µS/cm) 1476 

Clorurs (mg Cl-/L) 70,9 

Duresa (mg CaCO3/L) 620 

Nitrats (mg NO3
2-/L) 1 

Oxidabilitat al permanganat (mg O2/L) 1,32 

 

Un cop vistos els resultats podem veure que el pH, com en totes les altres anàlisis segueix 

bastant neutre, una conductivitat relativament alta, que ja he explicat el motiu pel qual és així 

a l’anàlisi anterior, una gran mineralització de l’aigua. Els clorurs augmenten una miqueta 

respecte els anys anteriors, igual que la duresa. Trobem que els nitrats són més baixos que a 

l’anàlisi anterior, fet que em fa pensar que durant aquella època a l’any 2013 l’aigua o la zona 

podrien haver estat contaminades. L’oxidabilitat al permanganat ha augmentat una mica 

respecte a l’anàlisi anterior. 

Podeu trobar els procediments per fer-les a l’apèndix.  
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7.1.3 Anàlisi trobat a l’estudi hidrològic de Josep Corominas i Blanch 
 

Aquest anàlisi de Josep Corominas i Blanch pot separar-se en dues parts, la primera part, que 

és amb l’aigua  de deus sulfhídriques fredes, i la segona part, que és amb l’aigua superficial. 

Josep Corominas i Blanch va analitzar, de tots aquests paràmetres, totes les fonts pudes del 

Principat. Ambdós anàlisis es van fer entre el desembre de 1975 i el maig de 1976. 

7.1.3.1 Anàlisi de les aigües fredes 

L’anàlisi de les aigües fredes ens donà els següents resultats 

 La Pedra 

Ions sodi 22,4 

Ions potassi 1,5 

Ions calci 200,4 

Ions magnesi 15,6 

Ions hidrogencarbonat 225,7 

Ions clorur 35,5 

Ions sulfat 376,3 

Sílice 8,2 

pH 7,20 

Residu sec a 110ºC 860,0 

        Totes les concentracions estan expressades en ppm 

La font de la Puda, respecte altres fonts com ara la font situada a Gombrèn (1892 ppm), té una 

molt baixa concentració d’ions sodi. Tanmateix, totes les fonts pudes del Principat tenen una 

baixa concentració d’ions potassi. Seguidament, podem observar que totes les fonts pudes del 

territori amb una baixa concentració d’ions sodi, tenen una alta concentració d’ions calci, és el 

cas de la font de la Puda, o la font puda de Mieres. Per tant, podem deduir que aquestes dues 

fonts tenen l’origen dels seus sulfats i, per tant, del seu calci en el guix. En ions magnesi, és 

una de les fonts sulfhídriques amb menor concentració de Catalunya.  

En cinquè lloc trobem la concentració d’ions hidrogencarbonat, que sembla alta, però en 

comparació amb les altres fonts de Catalunya del mateix tipus, és relativament baixa, per sota 

de la mitjana. A continuació trobem els clorurs, com ja hem dit abans amb l’altre anàlisi, 

aquests clorurs no són gaire presents en les aigües de la font de la Puda. Per exemple, a 

Gombrèn hi ha una concentració gairebé 100 vegades superior a la de La Puda. Seguidament, 

trobem possiblement una de les dades més importants de totes les de l’anàlisi, els sulfats. 
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Aquests sulfats tenen una concentració que està per sota de la mitjana, però per sobre de la 

mediana. Això vol dir que hi ha fonts amb una concentració altíssima de sulfats que fan que 

aquesta mitjana pugi, però que aquestes fonts són tres o quatre de les 16 que va analitzar el Sr. 

Corominas. Aquesta “manca” de sulfats pot ser donada a causa de la poca distància que 

recorre pel subsòl i per la poca quantitat de veta de guix que trobem.  

Per continuar, trobem la sílice, la font de la Puda, com totes les altres fonts, té una baixa 

concentració de sílice. Tanmateix, cal destacar que és la font sulfhídrica amb menor 

concentració de sílice del Principat. Ja per acabar, trobem que el pH analitzat en aquesta 

mostra és sensiblement menor al de la mostra feta pels alumnes de l’INS Francesc Ribalta 

l’any 2013. 

7.1.3.2 Anàlisi de les aigües superficials 

L’anàlisi de les aigües superficials ens donà els següents resultats: 

 La Pedra 

Ions sodi 14,8 

Ions potassi 1,2 

Ions calci 109,0 

Ions magnesi 10,7 

Ions hidrogencarbonat 189,9 

Ions clorur 28,4 

Ions sulfat 147,9 

Sílice 6,5 

pH 7,8 

Residu sec a 110 ºC 464,0 

Totes les concentracions estan expressades en ppm 

La relació de dades amb les altres fonts és molt semblant al d’aigües fredes, però només hi ha 

una diferències, hi ha una font, situada al municipi de Tona, que té menys sílice que la font de 

la Puda. Trobem que la gran majoria de paràmetres ha baixat, totes les concentracions. 

Tanmateix, trobem que el pH d’aquesta aigua quan és superficial ha augmentat 

considerablement. 
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7.1.4 Anàlisi del Treball de Recerca de Noemí Fernández i Herran i d’Elena Piedra i 

Rabaneda 
 

Aquesta anàlisi d’aigües va ser dut a terme per dues alumnes de l’institut IES Guillem Catà de 

Manresa durant el seu treball de recerca fet l’any 2008 sobre la font de la Puda. 

 Font de la Puda 

pH 7,2 

Clorurs (mg/L) 49,7 

Alcalinitat (mg/L) 226 

Duresa (mg/L) 688,425 

Calci (mg/L) 400,8 

Magnesi (mg/L) 31,77 

Sulfats (mg/L) 430 

Amoni (mg/L) 0,05 

Nitrats (mg/L) 0,1 

Conductivitat (µS/cm) 1248,5 

 

Com podem veure en aquests anàlisis fets per les dues alumnes, amb l’ajuda d’Aigües de 

Manresa, en aquestes dades el pH és el mateix, 7,2, que a les del Sr. Corominas. Trobem més 

clorurs que en tots els anàlisis esmentats anteriorment i una duresa superior a tots els altres 

anàlisis. També trobem molt més calci que en l’anàlisi del Sr. Corominas, i molt més 

magnesi. Ambdós paràmetres gairebé són el doble en aquest anàlisi. També trobem una mica 

més de sulfats en aquest anàlisi. Els nitrats, ja que estan fets mitjançant el procediment 

químic, i no amb un kit per a nitrats, ens dona el valor real, de 0,1 mg/L. Amb aquestes dades 

podem corroborar el fet que aquestes aigües tenen una ínfima contaminació amb nitrats pel fet 

que no passen per zones amb pastures ni zones de cultius. Finalment la conductivitat és menor 

que a l’altre anàlisi. 

7.1.5 Comparativa de sulfurs i sulfats entre la font de la Puda i el riu Cardener 
 

Aquestes anàlisis són les anàlisis que he portat a fer a Lleida, al laboratori AqualiaLAB. És 

una comparativa entre el riu Cardener en el seu pas per la font de la Puda i la font. Són els 

primers anàlisis entre els que hem trobat que tenen els sulfurs analitzats 
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 La Puda Riu Cardener 

Sulfats (mg SO4
2-/L) 513±51 38,4±3,9 

Sulfurs (mg S2-/L) <1 <1 

 

Com podem observar en les comparatives entre el riu i la font, hi ha una diferència abismal 

entre els sulfats de la font i els del riu, que els multipliquen per, aproximadament, tretze. En 

canvi, i amb aquests anàlisis, podem afirmar que les aigües de la font, segons aquesta anàlisi, 

com les del riu, no són sulfurades, ja que tenen menys d’1 mg/L de sulfurs. Tanmateix, 

aquesta baixa concentració de sulfurs pot ser deguda per la baixa concentració del bacteri 

Beggiatoa a l’eixida de la deu pel motiu que ja he expressat en el punt 4.3 

A més a més, mitjançant aquestes anàlisis podem observar que amb el temps hi ha hagut un 

augment constant dels sulfats en les aigües de la font. Si agafem els anàlisis de 1975, podem 

observar que tenim 376,3 mg/L, i amb el pas del temps, al segon anàlisi del 2008 trobem una 

concentració de 430 mg/L i, finalment, en aquest darrer anàlisi del 2015, trobem ja la 

concentració de 513 mg/L.  

7.1.5.1 Presa de mostres 

Per les anàlisis fetes a Lleida es va haver 

de prendre les mostres el dia abans 

d’ésser enviades cap al laboratori. Per 

prendre les mostres vam tenir problemes 

ja que no sortia aigua de la deu sinó que, 

per culpa del nivell de l’aqüífer, només 

sortia aigua a la bassa. Per tant, vam 

haver de prendre les mostres de l’entrada d’aigua a la bassa, que és gairebé idèntica a la de la 

font, ja que prové del mateix lloc i també té concentracions de Beggiatoa spp (il·lustració 21).  

Aquest fet ens pot provocar algun petit error en els 

resultats, però és gairebé nul tenint en compte que 

es tracta de la mateixa aigua. 

Per prendre les mostres del riu vaig buscar una 

zona relativament neta i profunda de tal manera 

Il·lustració 21 Presa de la mostra de la font de la Puda font: 
elaboració pròpia. 

Il·lustració 22. Presa de la mostra del riu Cardener 
font: elaboració pròpia. 
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que l’aigua fos al menys contaminada possible (il·lustració 22) 

Les mostres es van prendre el dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda a la font de la Puda i al 

riu Cardener en ampolles esterilitzades retolades amb el nom d’on estava presa la mostra i es 

van enviar a Lleida refrigerades. 

7.2 Comentari general de les anàlisis 

Com ja hem pogut veure en totes les anàlisis sobre les quals es basa el treball, l’aigua de la 

font de la Puda és una aigua bastant neutra. En totes les anàlisis en els quals s’analitza el pH 

destaquem que aquest paràmetre està al voltant de 7,3-7,4. Les aigües sulfurades, com penso 

que és aquesta font, solen tenir un pH al voltant de 6,5. Tanmateix, ambdós pH, és a dir, 6,5 i 

7,3 són bastant propers al neutre. Conseqüentment, és bastant semblant a les aigües 

sulfurades.  

Seguidament, analitzarem en conjunt els sulfats de totes les anàlisis que han estudiat aquest 

paràmetre. Com ja he emmarcat en la darrera anàlisi, vull remarcar el fet que la quantitat 

d’aquest ió dins de l’aigua de la font de la Puda ha anat en augment. Comencem amb les 

primeres anàlisis realitzades pel Sr. Corominas. Aquestes aigües, un cop han estat analitzades 

donaven una concentració de 376,3 ppm, que és una concentració no gaire alta de sulfats. 32 

anys després, amb l’anàlisi de les alumnes de l’Institut Guillem Catà de Manresa, ens surt que 

aquestes aigües tenien una concentració de 430 mg/L d’ions sulfat, per tant, un augment de 

gairebé 60 mg/L de sulfats en 32 anys. I en les darreres anàlisis realitzades pel meu treball de 

recerca al laboratori AqualiaLAB de Lleida el mes de juliol de 2015, trobem una concentració 

de 513 mg/L d’ions sulfat, un augment considerable respecte als 430 mg/L del 2008, ja que en 

només set anys hi ha hagut un augment de 83 mg/L de sulfats, i en 39 anys hi ha hagut un 

augment de 136,7 mg/L. Un augment considerable. 

En tercer lloc podem observar que no hi ha cap relació entre totes les dureses de l’aigua. 

L’any 2008 trobem la duresa més alta, amb 688,425 mg de carbonat/L, i l’any 2013 la duresa 

més baixa, amb 570 mg/L. Seguidament trobem els clorurs dissolts en aquestes aigües, i 

aquest paràmetre sí que té una relació entre sí. Va augmentant amb el temps, ja que amb 39 

anys aquest paràmetre gairebé s’ha multiplicat per dos, encara que va augmentant de forma 

bastant escalar. També trobem un augment entre els anys 1976 i 2008, tant del calci com del 

magnesi. Ambdues anàlisis han multiplicat la seva concentració per 2. En conseqüència, 

trobem que hi ha una major mineralització, fet pel qual la conductivitat també va augmentant 
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progressivament al llarg del temps. No tenim dades de l’any 1976, tanmateix, aquest augment 

ja es pot apreciar des de les anàlisis de l’any 2008 ja que amb aquests set anys hi ha hagut un 

augment d’aproximadament 200 µS/cm, començant pels 1248,5 de l’any 2008, i acabant amb 

1476 µS/cm d’aquest any, l’any 2015. 

En els nitrats, hi ha una petita anomalia ja que, l’any 2008, mitjançant el procediment químic, 

trobem que hi ha 0,01 mg/L i l’any 2015, mitjançant un kit per a nitrats, trobem que hi ha 1 

mg/L, que és la mesura més petita possible. No obstant això, en les anàlisis de l’any 2013, 

podem destacar que hi ha una concentració de 3 mg/L, fet que no és gaire coherent tenint en 

compte les altres dues anàlisis. 

Finalment, els sulfurs, els resultats del qual m’han sorprès de forma negativa, podríem dir, ja 

que l’aigua té la clàssica olor d’ous podrits típica de l’àcid sulfhídric dissociat en ions i, per 

tant, l’ió sulfur, té el gust característic d’una font sulfhídrica, té totes les característiques 

necessàries per ser aigua sulfurada, però les anàlisis indiquen completament el contrari. 

Menys d’1mg/L de sulfurs, fet pel qual no es pot considerar aigua sulfurada. Tanmateix, i 

com ja he dit abans, sóc bastant escèptic en aquests resultats, ja que l’aigua té totes les 

característiques per a ser considerada com a sulfurada sense haver de realitzar-ne una anàlisi, 

l’olor, el gust, la història que té al darrere, tot això em fa arribar a pensar que pot haver-hi 

hagut un error en la presa de la mostra o en l’anàlisi, o que la quantitat de Beggiatoa, que són 

els encarregats de generar els sulfurs per aquesta aigua, és gairebé nul·la per les poques 

pluges d’aquesta primavera del 2015, i que, per tant, no han pogut generar el sulfur necessari 

per convertir aquesta aigua en aigua sulfurada enguany. 

He comparat només els paràmetres que eren en més d’una anàlisi, excepte els sulfurs que els 

he posat individualment, i dins dels anàlisis de l’any 1976 només he parlat de les anàlisis 

d’aigües fredes, no he tingut en compte el d’aigües superficials. Com es pot observar en el 

punt 7.1, trobem més paràmetres en l’anàlisi del treball de recerca de l’any 2008, però no té 

cap sentit posar-los en un comentari general quan no es poden comparar amb cap altra anàlisi 

que s’hagi fet al llarg del temps. 

En conclusió, l’aigua de la font de la Puda és una aigua relativament neutra, més aviat bàsica, 

ja que totes les anàlisis ens mostren un pH superior a 7, però sense arribar mai al 8. A més a 

més, tenim una concentració relativament alta de sulfats. Tanmateix, i segons les 

classificacions d’aigües mineromedicinals no arriba als límits per ser aigua sulfatada, ja que 

cal arribar a 1 g de sulfat/L. Segons totes les anàlisis, podem determinar que es tracta d’una 
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aigua molt dura, de mitjana superior a 55 ºHTF (550 mg/L), que és el límit en el que 

comencem a parlar d’aigües de molta duresa, i amb una alta mineralització, ja que trobem una 

gran quantitat d’ions clorur, calci, magnesi, i que a més a més és corroborat amb una alta 

conductivitat, que ja ens indica una alta mineralització. Seguidament, trobem que és una aigua 

molt sana, ja que trobem una concentració gairebé nul·la de nitrats en l’aigua. Finalment, cal 

analitzar el que més ens fa dubtar de totes les anàlisis, els sulfurs, que segons les anàlisis 

realitzades a Lleida ens surt que no és aigua sulfurada, tot i que els nostres sentits ens indiquin 

completament el contrari. Per tant, és difícil de determinar si els resultats són coherents amb 

la realitat o no. 

7.3 Taula comparativa de resultats 
 

 
Estudi 

hidrològic 

1975 

TR 

Manresa 

2008 

INS 

Francesc 

Ribalta 

2013 

INS 

Francesc 

Ribalta 

2015 

Aqualia 

2015 

pH 7,2 7,2 7,57 7,44 - 

Conductivitat - 1248,5 1374 1476 - 

Clorurs 35,5 49,7 53,2 70,9 - 

Duresa - 680 570 620 - 

Oxidabilitat al 

permanganat 
- - 1,12 1,32 - 

Nitrats - 0,1 3 1 - 

Sulfats 376,3 430 - - 513±51 

Sulfurs - - - - <1 

Alcalinitat - 226 - - - 

Calci 200,4 400,8 - - - 

Magnesi 15,6 31,77 - - - 

Amoni - 0,05 - - - 

Hidrogencarbonat 225,7 - - - - 

Potassi 1,5 - - - - 

Sodi 22,4 - - - - 

Residu sec a 110 

ºC 
860 - - - - 

 

7.4 L’origen de les aigües de la font de la Puda 

Com ja he dit en el punt 6.2, les aigües de la font de la Puda tenen el seu origen darrere del 

serrat del Jou, al riuet de la Pedra. Un cop aquestes aigües s’infiltren dins del terreny flueixen 

pel subsòl format bàsicament per gresos, roca calcària i guixos, materials del Lutecià superior-

Bartonià. Un cop aquestes aigües flueixen muntanya avall, travessant tot el serrat del Jou, 
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sorgeixen a la deu de la Puda. Durant aquest procés, l’aigua de la font passa per vetes de guix 

(CaSO4), en les que agafa el calci (Ca2+) i sobretot els sulfats (SO4
2-), que és la dissociació en 

ions de les aigües de la font. 

A més a més, la font passa per vetes de roca calcària, predominant en aquesta zona, que li 

aporta carbonats, fet pel qual, com ha quedat demostrat en els anàlisis que trobem en el punt 

1, l’aigua de la font de la Puda és una aigua relativament dura, i aquí tenim l’explicació del 

perquè: les vetes de roca calcària per les quals passa l’aigua de la font, que brolla un cop 

l’aigua troba un material impermeable que serien les argiles i les margues del Lutecià inferior-

Bartonià. 

7.5 Propietats curatives de la font de la Puda 

Coincidint amb les propietats de les aigües sulfurades i de l’explicació que ens va fer Na 

Ramona Riu, podem concloure que l’aigua de la font de la Puda té unes propietats 

mineromedicinals molt accentuades, fet pel qual es va atreure a molta gent de fora de la zona 

que venia a curar-se de les seves malalties.  

Principalment, la font de la Puda servia per curar malalties 

relacionades amb la pell, com ara podrien ser els èczemes 

(il·lustració 23), erupcions a la pell. També serveix com a 

remei per a la psoriasi o la queratosi, altres malalties de la 

pell més importants.  

Seguidament, podem utilitzar l’aigua de la font de la Puda per 

a recuperar-nos de processos ginecològics i de processos 

quirúrgics, com qualsevol font sulfurada que hi hagi. 

En tercer lloc, tot i que no està comprovat científicament, i 

que no coincideix amb les característiques de les fonts 

sulfurades, trobem que és diürètica. 

Per tant, l’aigua de la font de la Puda té les propietats mineromedicinals clàssiques d’una 

aigua sulfurada. És a dir, principalment serveix per tractar les malalties de la pell, tal i com 

hem vist en l’apartat de les aigües sulfurades dins de les aigües mineromedicinals.  

  

Il·lustració 23. Dermatitis atòpica o 
èczemes Font: MedLine Plus 
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8. CONCLUSIONS 
 

Un cop vista tota la informació que conté el treball podem dir que la font de la Puda és una 

font mineromedicinal, probablement i segons indiquen tots els indicis, excepte les anàlisis que 

vam dur a terme, sulfurada, ja que, encara que les anàlisis indiquin que l’aigua té una 

concentració inferior a la requerida per a tractar-la d’aigua mineromedicinal sulfurada,  fa la 

clàssica olor de l’àcid sulfhídric i des de fa segles, almenys des del segle XIX, ja és tractada 

com a tal i la gent ha utilitzat les seves propietats, és a dir, han anat a prendre els banys i 

n’han begut, han anat a fer la novena, per tal de recuperar-se de les malalties que una font 

sulfurada pot curar, i ha estat la primera pedra del turisme de la Vall de Lord. 

Com ens indiquen totes les anàlisis, l’aigua de la font de la Puda és una aigua relativament 

dura, sempre per sobre de 57 ºHTF (570 mg/L), cosa que ve donada pel seu pas per roca 

calcària que li aporta tots aquests carbonats. També trobem que és una aigua de bastant alta 

mineralització, comprovable mitjançant dos paràmetres: el residu sec a 110 ºC i la 

conductivitat. I és una aigua, segons el pH, bastant neutra, sempre rondant el pH=7, unes 

dècimes per sobre.  

A més a més, és una font històricament parlant molt productiva per la zona on la trobem 

situada. La Vall de Lord va començar a créixer gràcies a la font. La gent venia a fer la novena, 

s’estava a les fondes, on deixaven diners, la gent feia negoci, i la vall, que estava estancada, 

va florir.  

Geològicament parlant, és una deu com qualsevol altra, es filtra per terrenys permeables fins 

que arriba a una capa impermeable i l’única sortida que té és brollar cap a l’exterior. Per 

aquests terrenys permeables, aquesta aigua passa, bàsicament, per guixos i roca calcària, fet 

pel qual agafa la duresa i els sulfats que la componen, gràcies a la propietat que tenen els 

guixos de ser molt solubles en aigua. Però aquesta, no és com qualsevol. Té sulfurs que són 

aportats pel bacteri Beggiatoa que creix en ambients rics en àcid sulfhídric. 

En el tema de la salut, i com ja ens esperàvem segons les propietats de les aigües sulfurades, 

és una aigua que serveix per curar la pell, els èczemes, erupcions, etc. A més a més, és una 

aigua diürètica. Com hem pogut veure en la història de la font, aquestes propietats han atret 

als turistes per tal de curar els seus mals. 
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A part d’això, trobem tota la part química de les aigües. És a dir, he fet les anàlisis a Manresa, 

aprenent procediments que encara no havíem fet a les classes de Química, les valoracions, i 

després mitjançant la reacció trobar la concentració de cada compost dins de l’aigua. A més a 

més, he utilitzat aparells per a mesurar el pH, o la conductivitat, que encara no havia utilitzat 

mai. Per tant, durant la realització d’aquest treball he pogut aprendre altres mètodes per tal de 

poder-los aplicar a les classes que venen a posteriori d’aquest treball. 

Un cop vista la hipòtesi, i un cop realitzat aquest treball, podem assegurar que els sulfurs són 

consumits pel bacteri Beggiatoa, sent la seva principal font d’energia, tot al contrari del que 

pensava originàriament en el moment d’escriure la hipòtesi, ja que pensava que els sulfurs 

eren originats pel bacteri Beggiatoa, sent el cas contrari. 

Respecte els objectius els he pogut assolir tots. Primerament, he pogut analitzar l’aigua de la 

font de la Puda, una part feta per mi de manera pràctica i una altra part feta de forma privada 

en uns laboratoris de Lleida, un cop feta aquesta anàlisis, i vist tot el que es sabia 

històricament i segons el que ens diuen els sentits, he pogut classificar aquesta aigua 

mineromedicinal com a aigua mineromedicinal sulfurada.  

Un cop sabut això, i coneixent tots els tipus d’aigua mineromedicinal, un altre objectiu del 

treball, he assolit el quart objectiu d’aquest, poder conèixer els beneficis d’aquesta aigua 

mineromedicinal, que ,com ja he posat anteriorment en aquesta conclusió, són bàsicament la 

cura de malalties de la pell, ja siguin èczemes o dermatitis atòpica, o erupcions, etc. Per tant, 

he pogut assolir tots els objectius que em marcava amb aquest treball. 

8.1 Valoració personal 
 

Fer aquest treball m’ha omplert molt i ha assolit el que jo esperava, gaudir-lo, aprendre, 

investigar. Sobretot, durant el procés he crescut com a persona. He crescut perquè he après a 

ser autònom. He crescut perquè he fet el meu primer gran treball, i m’he sabut organitzar com 

posar la informació, quan saber girar l’ordre si era necessari, com saber cap a on tirar.  

He crescut, perquè ha estat un treball que m’ha omplert, un treball que m’agradaria poder 

continuar al llarg del temps, amb anàlisis més completes i amb procediments més exactes, 

però que segueixi tenint l’essència que té ara: la d’un noi de disset anys que fa aquest treball 

perquè gaudeix fent-lo a l’hora que està aprenent molt i s’està omplint mentre va recopilant 

informació, va investigant i va redactant-lo.  
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A més a més, i com ja vaig indicar en la introducció, aquest treball ha estat un treball que 

m’ha implicat moltíssim, ja que he pogut investigar i fer recerca sobre quelcom que hi ha dins 

del meu cor, la Vall de Lord, i especialment, La Coma i la Pedra, que és la localitat on visc. 

He pogut visitar la font, poder sentir com entrava la pudor del sulfhídric al nas, i investigar. 

He après a prendre correctament una mostra i com enviar-la de tal manera que es faci el 

menor error possible i, que per tant, surti una anàlisi al més representativa possible. He après 

també molt sobre el tema medicinal, sobre com afecten els diferents tipus d’aigua al nostre 

organisme, i com s’han de prendre aquestes aigües, si és ingerint-les o també prenent-ne els 

banys per tal que tingui la seva capacitat curativa, mitjançant la novena. 

També he pogut investigar quins tipus d’aigua hi ha i quins procediments utilitzem per a 

potabilitzar-la, fet que és necessari per al seu consum si no es tracta d’aigua mineral, i altres 

procediments, que, si no tenim aigua podem utilitzar de tal manera que es pugui obtenir aigua 

potable per beure. És el cas de la dessalinització i la regeneració de l’aigua. He pogut 

treballar, també, la geologia d’aquesta zona, com és, de què està formada, de quines èpoques 

és... en fi, he après sobre el meu territori. 
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