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AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
DE 

MÓRA LA NOVA 
 

COMUNICAT AJUNTAMENT MÓRA LA NOVA SOBRE LA RESTRICCIÓ DE L'AIGUA 

POTABLE 

Com a continuació al mandat de prohibició de consum d’aigua per beure i 

per cuinar que com Ajuntament de Móra la Nova els vam dirigir a tota la 

població, vull  

INFORMAR QUE 

Som conscients de les molèsties que està ocasionant aquest episodi 

sobrevingut, però estem treballant per a mitigar-les en la mesura del possible. 

Davant la inquietud que aquest episodi ha provocat, adjuntem el requeriment 

que ens va fer Salut i les analítiques que van superar la concentració permesa 

del plaguicida Desisopropilatrazina . 

El passat dilluns dia 2 de juliol de 2018, es va extreure una mostra del dipòsit 

d'aigua potable i es va enviar a analitzar. El proper divendres, dia 6 de juliol 

del 2018, segurament es tindran els resultats d'aquesta mostra i si la 

concentració del plaguicida al dipòsit ha baixat el suficient després del 

filtratge dels filtres de carbó, que s’han instal·lat seguint les instruccions 

tècniques rebudes, s'enviaran al Departament de Salut Pública perquè aixequi 

la restricció de l'ús d'aigua de boca tan aviat com sigui possible. 

Finalment, volem remarcar que l’alerta que fixa el Departament de Salut  0,1 

microgram/Litre és molt conservadora i segueix escrupolosament un protocol 

rigorós marcat pels tècnics del departament de salut de la Generalitat de 

Catalunya. 

Per tant, vull donar un missatge de tranquil·litat als convilatans pel que fa als 

efectes de l’aigua sobre la salut, ja que no comportarà en cap cas efectes 

negatius sobre la salut per 2 motius: primer perquè s’ha detectat amb molta 

rapidesa l’alerta en el paràmetre del plaguicida Desisopropilatrazina, i segon 

perquè caldria una ingesta d’aigua durant molts mesos perquè tingués 

efectes rellevants per la salut. 

Móra la Nova, 04/07/2018. 

L’Alcalde, 

 

Francesc X. Moliné Rovira 
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