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Els resultats de les anàlisis de la passada primavera indiquen una
lleugera millora en la qualitat de l’aigua de les fonts

Dimarts 12 de novembre de 2013
Programes| Fonts naturals, fonts sanes?

De les 11 fonts més freqüentades analitzades al municipi, quatre reben el
qualificatiu d’aigua “sense garantia sanitària” i la resta són “no potables”

L’Ajuntament de Castellar, a través de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió
Ambiental de la Diputació de Barcelona, va analitzar la primavera passada les
aigües de les fonts de Sant Antoni, Can Casamada, Can Pèlachs, el Plàtan, els
Enamorats, els horts de les Bassetes, la Boixa, la Riera, els Gossos i els Arbrets. A
més, l’Ajuntament de Sabadell ha informat del resultat d’una onzena font
analitzada, la de Can Moragues.

Les analítiques realitzades indiquen que, respecte les anàlisis de la tardor de 2012,
s’ha produït una lleugera millora en la qualitat de l’aigua de les fonts, ja que quatre
brolladors, els de Sant Antoni, els Gossos, la Boixa i la Riera, han resultat ser aigües
sense garantia sanitària, mentre que la resta de fonts naturals analitzades han
obtingut el resultat d’aigües no potables. En aquest sentit, pel que fa a les fonts
qualificades “sense garantia sanitària”, els resultats obtinguts aquesta primavera
indiquen que les fonts de Sant Antoni i de la Riera mantenen la seva categoria,
mentre que les fonts de la Boixa i dels Gossos milloren respecte les analítiques
passades. En el moment de la recollida de mostres, no va ser possible obtenir-ne de
la font dels Casots, una de les que s’analitzen habitualment, ja que estava obturada,
tot i que posteriorment ha estat arranjada.

Cal recordar que les fonts naturals sense garantia sanitària són aquelles que
s’ajusten als valors paramètrics químics i microbiològics establerts en el Reial
Decret 140/2003. Amb tot, aquestes fonts no es qualifiquen de potables ja que les
seves aigües no estan clorades i no reben cap tractament que asseguri la seva
qualitat de manera constant. És per això que l’Ajuntament demana molta precaució
a l’hora de consumir les aigües sense garantia sanitària, i desaconsella el consum de
les aigües no potables.

Les anàlisis de les fonts naturals del terme es realitzen des de l’any 1997 cada
primavera i cada tardor i finalitzen amb la senyalització de les mateixes per part de
la Regidoria de Via Pública, que s’encarrega d’actualitzar els rètols sanitaris.

Aquesta tardor, ja s’han recollit les mostres de vuit fonts naturals, que seran
analitzades a partir de fons municipals castellarencs pel Laboratori Municipal de
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Sabadell.

Els resultats de les anàlisis dels darrers tres anys es poden consultar a l'enllaç que
apareix a la part superior d'aquesta mateixa pàgina.
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