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Font de bosc

L’Ajuntament demana precaució a l’hora de consumir aigua de les
fonts de bosc tot i els bons resultats d'aquesta primavera

Dimarts 23 de juny de 2009
Programes| Fonts naturals, fonts sanes?

De les 21 fonts analitzades, 9 tenen l’aigua no potable

La Regidoria de Medi Ambient, a través del Laboratori Municipal de Sabadell, ha
analitzat aquesta primavera 21 fonts naturals de Castellar del Vallès. Els resultats de
les anàlisis, que es realitzen des de l’any 1997, indiquen que 9 de les fonts tenen
aigua no potable, 8 són fonts amb aigua sense garanties sanitàries i 4 són fonts que
estan seques.

Respecte l’any anterior els resultats de les anàlisis han millorat de forma
considerable. La passada primavera, les anàlisis indicaven que, de les 21 fonts, 10
tenien aigua no potable, 6 eren fonts seques i 5 tenien aigua sense garanties
sanitàries.

Val a dir que la climatologia d’aquesta primavera ha provocat que enguany s’hagin
obtingut els millors resultats des de l’any 2004. Tot i l’augment del nombre de fonts
sense garanties sanitàries, l’Ajuntament demana a la població molta precaució a
l’hora de consumir aigua de les fonts naturals. S’ha de tenir clar que aquestes aigües
no es qualifiquen de potables, ja que no estan clorades i no reben cap tractament que
asseguri la seva qualitat de manera constant, i és per això que reben el nom d’aigües
sense garanties sanitàries. Finalment, quan els resultats de les anàlisis surten amb
algun valor totalment fora de límits, parlem d'aigua no potable.

Per tal de que la població tingui clar quin és l’estat de l’aigua de les fonts del
municipi, es senyalitzaran les més freqüentades. Així s’han de posar rètols a les
fonts de Sant Antoni i la dels Enamorats i s’ha de canviar el rètol de la qualitat de
l’aigua a la font del Plàtan o de St. Jordi.

Les anàlisis de les fonts naturals, que és competència municipal, es fan sobre les
fonts més freqüentades dos cops a l’any, primavera i tardor. A l’hora de prendre les
mostres, els tècnics municipals omplen una fitxa on hi figura el nom, el dia i l’hora,
la senyalització, l’accés, l’entorn, la temperatura i el cabal.

Per tot això l’Ajuntament demana molta precaució en el seu consum i ha elaborat
les següents recomanacions:
— Si ompliu una cantimplora amb aigua d'una font és preferible que hi tireu quatre
gotes de Bactex (hipoclorit sòdic) per litre. Al cap de 20 minuts la podreu consumir
amb tota tranquil·litat.
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— Si agafeu aigua de la font per consumir-la a casa, cal que tingueu present que
l'envàs reutilitzat no és estèril i que pel fet que hi entra aire quan el tapem és
susceptible de contenir bacteris que poden acabar fent malbé l'aigua que contenen.
Per això és molt recomanable que poseu una proporció de 4 gotes d’hipoclorit sòdic
pur per litre d'aigua i que emmagatzemeu els bidons en un lloc fosc.
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