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El menjar, “BIO”, 
però l'aigua ...”
un “LIO”???

El menjar, “BIO”, 
però l'aigua ...”
un “LIO”???

Mentre que es palesa 
una cultura vers els 
aliments en el sentit 
que volem 
assegurar-nos de la 
seva qualitat, no 
sembla que existeixi 
el seu equivalent pel 
que fa a l'aigua. Una 
gran part de la 
població preocupada 
per menjar aliments 
biològics s'acontenta 
bevent aigua 
envasada pensant 
que amb això ja n'hi 
ha prou. Després, 
rentem i cuinem els 
aliments sense 
preocupar-nos gaire 
de la qualitat de 
l'aigua amb què ho 
fem. Oblidem potser 
el que és més 
important: més del 
80% del que ingerim 
diàriament és aigua. 
I l'aigua, com a 
dissolvent universal, 
és el gran 
transmissor dels 
contaminants que 
avui tenim al nostre 
planeta. Ja durant el 
procés d'elaboració, 
l'aigua és fonamen-
tal per aconseguir la 
puresa dels nostres 
aliments. 

Els especialistes, que 
coneixen bé els contaminants 
de l'aigua, solen dir: “Si tens 
poca aigua de qualitat, fes-la 
servir abans per a cuinar que 
per a beure”. I es diu per 
trencar amb l'errònia creença 
popular que l'aigua, un cop 
bullida, ja és bona. 

La  c o n t a m i n a c i ó  
microbiològica de l'aigua sí 
que desapareix habitualment 
en bullir-la, però és una feina 
innecessària, perquè ja no hi 
ha microbis perillosos a l'ai-
gua clorada que ens arriba a 
les aixetes. En canvi, la con-
taminació química que porti 
es concentrarà encara més, 

quan la bullim, i a sobre al-
guns contaminants n'agreu-
gen la toxicitat a 100ºC.

Pel que fa al consum 
d'aigua envasada, hi ha un 
criteri unànimement acceptat 
per tots els estudis ecològics 
en el sentit de desaconsellar-
la a causa del gran impacte 
mediambiental que comporta 
la seva obtenció: l'ús d'env-
asos de plàstic i l'esgotament 
dels aqüífers són alguns dels 
arguments que es donen. Però 
malgrat això, gràcies a la pu-
blicitat, quasi tothom creu que 
aquesta aigua és la més 
saludable que es pot trobar, i 
això és més que discutible.
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En primer lloc, cap aigua envasada obtindria 
en aquests moments un certificat com el dels 
aliments biològics. Si més no perquè la pròpia 
legislació obliga que qualsevol aigua que s'hagi de 
transportar ha de tenir una quantitat mínima d'un 
agent biocida (que impedeix la vida) per preservar-
la d'una possible contaminació bacteriològica. El 
clor -que es posa a les plantes potabilitzadores que 
subministren als nostres municipis- fa que l'aigua 
tingui un cert mal gust, per això en les plantes 
envasadores es fa servir l'ozó, que no es nota i és 
igual o més oxidant que el clor (aquesta capacitat 
oxidant és la que mata els possibles microbis, però 
alhora ens crema per dintre). Després, les 
recomanacions sobre la salut ens aconsellaran que 
consumim productes antioxidants ...i ens prenem 
oxidants a dojo bevent l'aigua de l'ampolla.
         En segon lloc, creiem erròniament que l'aigua 
envasada és més pura, és a dir, té menys contami-
nants que la de l'aixeta. Sovint no és així, i es dóna el 
cas de moltes situacions que en la realitat són ben a 
l'inrevés. Ara, això sí, no hi trobarem el gust del clor, 
perquè no n'hi ha, i l'ozó no es nota. Penseu que és 
perfectament legal envasar aigua de l'aixeta, treure-
li el clor i posar-hi ozó (aigües tractades).

En tercer lloc, malgrat que sigui molt 
comercial ressaltar a les etiquetes que es tracta 
d'aigua “minero medicinal natural” això fa vendre 
moltes ampolles i garrafes-, la veritat és que 
aquestes paraules tenen ben poc a beure amb el fet 

d'ajudar a aconseguir un estat de bona salut tal com 
es pretén insinuar. D'aigua natural, al cap de dos 
segles abocant contaminants a l'atmosfera, sovint ja 
no en queda ni rastre, i per descomptat la paraula 
“natural” no és equivalent ni sinònim de saludable. 
De medicinal, fent al·lusions a “Reales Decretos”, 
sovint del segle passat, poc en tenen, almenys les que 
trobem habitualment a les lleixes dels supermercats, 
que fa mesos que estan envasades en plàstics.

I de minerals... home, sí 
que en necessita l'ésser humà de 
sals minerals per a viure, però 
l'aigua no n'aporta ni el 
cinc per cent de les que 
precisem, si no és que en 
bevem unes quantes 
dotzenes de litres al dia.

Aquest és un dels 
malentesos habituals 
sobre l'aigua. Els minerals 
ens els aporten els 
aliments, tant li fa 
que una aigua 
p o r t i  2 5  
cops  més 
minerals 

“Si tens poca aigua de qualitat,
 fes-la servir abans per cuinar 

que per beure”
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que una altra; al cap i a la fi són quantitats 
totalment irrellevants per a la nostra nutrició.
Malgrat això, continuem preocupats a triar 
aliments saludables, i està molt bé, però si 
som raonables, encara més ens hauríem 
d'ocupar de rentar i cuinar els aliments amb 
aigua bona i beure aigua de més qualitat.

L'explicació d'aquest aparent oblit de 
la importància de l'aigua es pot entendre, en 
part, per l'enorme concentració de poder 
que existeix pel control de l'aigua al món, i 
més concretament en el sector de les aigües 
envasades. Poques empreses es reparteixen 
la majoria de les marques i totes estan 
perfectament d'acord a assegurar-nos la 
qualitat de l'aigua “minero-medicinal”. Com 
que el consumidor percep coherència, a 
diferència del sector dels aliments, on es 
reben altres senyals d'alarma, el missatge 

entra directament al cervell i no ens 
qüestionem res més.

Afortunadament, cada cop més 
s'introdueixen a les cases sistemes domèstics 
per a depurar l'aigua de l'aixeta amb diferents 
tecnologies. Malgrat que també hi ha grans 
inversions publicitàries un xic enganyoses 
d'aquests sistemes, alguns donen una aigua 
de qualitat molt superior a la que està 
envasada, i sovint a preus força raonables. Si 
escollim amb bon criteri i segons les nostres 
necessitats, amb aquests sistemes podrem 
obtenir aigua de molta qualitat, no haurem 
de carretejar envasos, podrem estalviar i fins i 
tot contribuirem a no embrutar més el nostre 
planeta.
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per las persones sanes

Si vols una dieta sana per 
la teva família, nosaltres 
cultivem els horts i te la 
portem setmanalment 

a casa teva, les fruites i 
verdures fresques, sense 

químics, plaguicides 
i hormones i amb tota 
la força del seu sabor
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