
CIRCULAR INFORMATIVA 

El passat mes d’octubre, des de l’Ampa es va prendre la decisió de substituir les 

ampolles d’aigua embotellada per aigua de la xarxa pública d’aigua potable que 

s’ofereix durant el servei de menjador. Els motius d’aquest canvi els expliquem en 

aquesta circular per tal de donar resposta a possibles inquietuds que algunes famílies 

puguin tenir, doncs des de l’Ampa ho vam valorar com un canvi en el consum de 

l’aigua que suposa mantenir totes les garanties en termes de salut pública i implica 

altres millores. 

La mesura de substituir l’aigua embotellada per aigua de la xarxa d’aigua potable en el 

servei de Menjador de l’escola no és per motius de reduir els costos del servei, sinó 

que va en la línia de ser una escola verda i així tenir en compte el medi ambient. 

Consumir aigua de l’aixeta és més ecològic. L’absència d’envasos evita el transport, 

reduint els residus i el consum energètic. Un litre d’aigua embotellada costa el mateix 

que 1.000 litres d’aigua de l’aixeta. A l’escola ja es veu aigua de l’aixeta a les aules 

d’Educació Infantil, a la font del pati i als lavabos, ja que es tracta d’aigua potable i 

totalment apta pel consum humà. També, el fet de consumir aigua embotellada no 

eximeix de riscos per a la salut com s’ha demostrat recentment en alguns casos de 

manantials. A altres menjadors escolars de la comarca també es veu aigua de la xarxa 

d’aigua potable, i a les llars d’infants es recomana el seu consum també (excepte als 

lactants), de fet a la nostra escola ja havia estat així en anys anteriors. 

El procés de potabilització i els controls analítics diaris de l’empresa ATCA (Aigües 

Vic) garanteixen en tot moment la màxima qualitat de l’aigua per tal d’eliminar els 

compostos no desitjables de l’aigua i garantir que en tot moment sigui 100% apta per 

al consum humà. Cada dia s’avaluen més de seixanta paràmetres de tipus 

microbiològic, químic i indicadors de qualitat per comprovar que es troben dins dels 

límits establerts per la normativa vigent i per controlar altres característiques, com 

l’olor, el color o el gust. Es pot consultar la web d’Aigües Vic per conèixer els nivells 

dels paràmetres analitzats diàriament. L’aigua de l’aixeta és bona, segura i apta per a 

tothom (embarassades, nens, gent gran,...). La presència d’una dosi correcta de clor  

no representa cap risc per a la salut i li confereix un efecte de protecció contra 

possibles contaminacions, a part de ser un indicador de bona desinfecció. El procés de 

captació, elevació i tractament de l’aigua per part de Aigües Vic ha obtingut el certificat 

de conformitat amb els requisits exigits per les normes ISO 9001:2000, pel que fa a la 

qualitat del sistema, i ISO 14001:2004, pel que fa al compliment de la normativa 

mediambiental vigent. 

Altres opcions com instal·lar un clorador per complementar la cloració de l'aigua es va 

desestimar, bàsicament per un tema de manteniment i de risc (amb un clorador 

suplementari qualsevol error tècnic o humà podia comportar una sobrecloració de 

l'aigua i tenir efectes negatius). Respecte als sistemes d'osmosi o filtració, cal tenir en 

compte que incrementen molt els consum d'aigua (és a dir per cada litre d'aigua filtrat 

se'n llença una quantitat important). 
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