
 

EPISODI GEOSMINA AIGÜES VIC MARÇ 2019 
 
 
La Geosmina és un compost orgànic característic pel seu aroma terròs que    deixa mal gust 
a l’aigua però no és perjudicial per la salut.  

La geosmina és produïda per diferents tipus de microorganismes, sobretot alguns tipus 

d’algues que n’alliberen al medi quan aquests moren.  

Es detecta normalment cap a la primavera, quan les esmentades algues no competeixen 
encara amb altres que proliferen en temperatures més càlides. Normalment, desapareixen 
cap al maig-juny. 
 
En les poblacions que s’abasteixen  d'aigua superficial, com és el nostre cas amb l’aigua del 

Ter, cada any en més o menys mesura es viuen episodis de Geosmina,  però la majoria 

queden mitigats perquè el temps de permanència al riu és baix. Aquest any, degut a un llarg 

temps d’absència o poca pluja, ha provocat l’anticipació d’aquest fenomen.  

Una concentració de 10 ng/l de Geosmina és capaç de ser detectada per algunes persones, 

actualment s’ha detectat concentracions superiors  

TRACTAMENT 
 
Eliminar del tot el gust i olor que deixa a l’aigua és pràcticament impossible, però hi ha 
mètodes per mitigar-ho.  
 
Els estudis coincideixen en que un dels millors oxidants és el diòxid de clor (millor que el clor 
i que el permanganat). Aquest és l’oxidant utilitzat a l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua 
Potable) d’Aigües de Vic SA. 
 
Una altra forma de mitigar les olors i gust que deixa la GEOSMINA, és la absorció amb carbó 
actiu. A l’ETAP tenim els filtres de carbó actiu particulat,  i durant els episodis de Geosmina, 
com aquest, es reforça afegint carbó en pols abans de la decantació.  
 
DURADA 
 
Durant els períodes de Geosmina al riu, des de l’ETAP es treballa intensament perquè els 
efectes siguin els mínims possibles, s’augmenta la neteja dels filtres de carbó actiu i es 
segueix  dosificant carbó en pols. Però cal ser realistes i admetre que, tot i posant tots els 
medis per evitar-ho,  l’olor i el gust de l’aigua es pot veure afectat. 
 
A dia d’avui, si es mantén el temps sense pluja, la Geosmina continuarà la seva presència al 
riu i romandrà fins que es produeixi una ploguda considerable que provoqui la seva retirada.  
 
Cal recalcar i insistir que, tot i el gust desagradable i mala olor, NO TE CAP RISC 
SANITARI i és totalment potable i apta pel consum humà. 


