BAN INFORMATIU
Nitrats a l’aigua de la xarxa pública de Sant Dalmai
Mitjançant els controls de qualitat de l’aigua que es fan de forma periòdica, l’Ajuntament
de Vilobí d’Onyar ha detectat, aquest mes de setembre, un lleuger augment en el nivell
de nitrats fent que se superin els 50 mg/l permesos, en el subministrament al nucli de
Sant Dalmai.
Tot i que no es pot preveure quan pot durar aquesta situació, l’experiència prèvia ens diu
que es pot allargar 3 o 4 mesos.
D’acord amb els criteris de la FAO-OMA, la ingesta tolerable és de 219 mg/dia per a una
persona de 60kg de pes. Malgrat això, cal tenir en compte que, en determinades
persones i en alguns grups de població, la ingesta de quantitats elevades de nitrats pot
produir una alteració de la capacitat de transport d’oxigen de la sang
(metahemoglobinèmia). En cas que això es produís s’ha d’anar al metge de capçalera.
Aquests grups de població més sensibles o de risc són:
-

Les dones embarassades i els lactants

-

Els adults amb acidesa gàstrica reduïda

I altres amb alteracions poc freqüents com:
-

Els individus amb dèficit hereditaris de la forma reduïda de la nicotinamidaadenina-dinucleòtid (NADI-1)

-

Els individus amb una activitat disminuïda de l’enzim metahemoglobina reductasa,
als eritròcits

-

Els individus amb anomalies estructurals de l’hemoglobina (Hb-Ms)

Es recomana que les persones incloses dins d’algun d’aquests grups de risc s’abstinguin
de consumir aigua de la xarxa per beure i cuinar, especialment els lactants, per la qual
cosa, a l’hora de preparar biberons, cal utilitzar aigua envasada.
Encara que l’aigua tingui elevats continguts de nitrats, es pot utilitzar per a dutxar-se,
rentar la roba i rentar els estris de cuina, sense risc per a la salut.
Des del consistori estem treballant amb l’ACA i l’empresa de subministrament per tal de
connectar l’abastament d’aigua de Salitja amb el de Sant Dalmai, i així acabar d’una
vegada per totes amb aquests episodis que es repeteixen de tant en tant. En aquest
sentit tenim el projecte molt avançat i es preveu executar-lo el 2017.
Des de l'ajuntament continuem treballant per minimitzar les molèsties que això us pugui
causar.
Per a consultes, podeu posar-vos en contacte amb en Quim Vivas, regidor de Medi
Ambient, o amb l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a través del telèfon 972473026.

