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Dissabte, 20 de juny de 2004 ■ Diari de Girona

La Selva

HOSTALRIC

assegura que «no s’han de concentrar indústries tòxiques, com
químiques, a l’entorn d’un mateix
riu» i assenyala una sèrie d’empreses que aboquen de manera
il·legal alguns dels seus residus,
com Tintes Orient, Sanpere, Ordisa, Estampats Gassarans, Estampats Tordera, Tybor/Trebortex, Proamsa i Lamitor, segons
les indicacions que li va fer una
de les professores del seu centre
educatiu.

Una estudiant analitza els residus
industrials contaminants del riu Tordera
Es tracta d’un treball que va obtenir el primer premi de l’Ecopropostes d’enguany
Judit Alonso, Hostalric

Una estudiant de tercer d’ESO de
l’IES d’Hostalric, Cristina López,
ha analitzat els residus industrials de la conca de la Tordera.
El treball de la jove va ser, recentment, el guanyador del concurs ecològic Ecopropostes que
organitza anualment l’emissora
Ràdio Marina, fet que va sorprendre la seva autora, ja que «només havia de fer un treball per a
l’institut».
Així, la jove va centrar el seu
estudi en com afecten els residus
industrials el riu la Tordera. En
aquest sentit, López va assegurar
que «les indústries aboquen altes
quantitats de crom, no hi ha les
depuradores necessàries i les
existents no funcionen amb tota
la seva capacitat». L’estudiant,
que també va destacar que «s’hi
aboquen tot tipus de deixalles»,
va explicar que «la Tordera s’ha
quedat sense vida i es considera
un dels rius més contaminats de
Catalunya».

Poc ús del pla de sanejament

DDEG

L’estudiant, que va criticar la
poca actuació del pla de sanejament de la Tordera, va començar
a fer aquest treball l’estiu de l’any
passat arran d’una proposta de la
seva mare i així com la seva pròpia observació del riu. «Hi havia
molta contaminació, baixava sec
i brut», va assegurar.
Per a la seva elaboració va trigar un parell de setmanes i l’obtenció de la informació la va aconseguir a través de diversos llibres
i l’observació in situ dels materials residuals al riu.
La jove, que va explicar que va
aprendre moltes coses fent el treball, espera que serveixi perquè
la població conegui la situació de
la Tordera.
L’estudiant no va ser l’única
guardonada del centre escolar,
que és un dels instituts habituals
participants al concurs ecològic.

GUANYADORES. La jove va rebre recentment un guardó pel seu treball.
El recorregut del riu

En aquest aspecte, la jove, que
fa un breu resum del recorregut
que realitza el riu des del seu naixement fins a la seva desembocadura, explica que el riu recull
les deixalles dels polígons industrials de Sant Feliu de Buixalleu i

ENTREVISTA

Hostalric, entre d’altres poblacions.
L’estudiant, que realitza un llistat dels materials més perillosos
que s’hi aboquen, assenyala el
procediment per tractar aquests
materials nocius per al medi am-

Carme Neira

bient i la problemàtica que produeix la seva gestió.
El treball conclou amb les consideracions finals de l’autora, que
considera que «calen més polítiques que afavoreixin les empreses que no contaminin i facin pa-

gar les que ho facin». Igualment,
l’estudiant de Secundària afirma
que «cal fer netejar la Tordera a
aquells que la contaminin», tenint
en compte que «cal respectar l’entorn de la Tordera com un ecosistema viu». Finalment, López

La jove
assenyala una
sèrie d’empreses
que hi aboquen de
manera il·legal
■

PUBILLA DE TORDERA I DEL MARESME

«Els carrers de Tordera
són molt familiars»
C.González, Tordera.
-Vostè és pubilla de Tordera, del
veïnat de Sant Andreu, Sant
Jaume i Mas Martí i, a més, és
pubilla del Maresme. Com se
sent?

-Bé, són moltes coses, però bé.
-I quines són les seves funcions?

-Com a pubilla del veïnat he d’anar a les festes d’altres veïnats i
participar als actes que s’hi duen
a terme; com a torderenca, porto
el nom del poble a d’altres municipis. Per exemple, aquest any
hem anat a València... I com a pubilla del Maresme, també.
-Com va ser la selecció com a pubilla del Maresme?

-Hi havia representants de nou
municipis en total. A la final, ens
van fer tres exàmens: un de cultura general sobre Catalunya,
una redacció sobre l’11-M i una
prova oral sobre què és el Fòrum.
-També participa en altres activi-

tats del poble de Tordera?

-Sí, estic a Ràdio Tordera, al Fòrum pel Teatre i la Cultura, a la
Comissió de Fires i Festes i al
Consell de Joventut.
-Què li ha aportat tot aquest any
de pubillatge del municipi?

-He pogut veure més de prop com
va tot a Tordera i crec que, des de
les diverses entitats, es recolzen
molts sectors del poble. El poble
de Tordera creix molt, però també es fan coses.
-I què diria a aquells joves que es
queixen perquè han de anar a fora
per divertir-se?

-Potser sí que si vols anar de festa a la discoteca has de marxar
fora del municipi, però només en
aquests casos, perquè se’n fan
moltes, de coses, cada cap de setmana. Hi ha molts joves que critiquen molt, però no fan res ni
aporten propostes, o bé no coneixen bé el que hi ha. El Consell

de Joventut convida tothom a serhi.
-Què fa una pubilla, a més d’anar
a actes?

-Bé, no només fas de figureta
cada vegada que hi ha alguna
cosa. També pots participar en
les decisions que es prenen en
certes entitats i proposar temes.
Hi ha qui diu que no serveix per
a res, però una tradició més una
tradició fan una cultura.
-Què destaques de Tordera?

Sobretot l’ambient familiar que hi
ha. Quan vas pel carrer sempre
t’hi trobes algú amb qui parlar. I
ara s’ha de potenciar que la gent
que ve de fora s’hi senti ben acollida.
-Vostè estudia una carrera; s’hi
veu, vivint fora de Tordera?

-Jo m’estimo molt el meu poble, i
no em vull desvincular d’ell tot i
que hagi de treballar fora, perquè
tot el que tinc és aquí.

SANANDA ESCOLA DE SALUT
- COORDINADOR DE «V GIRA MUNDIAL DEL MONESTIR GADEN SHARTSE». Del 25 de juny al 4 de juliol.
- CURS DE REFLEXOLOGIA AMB ELS XACRES. Intensiu 3 i 4 Juliol. Impartit per: Carmen Nieto.
- REIKI: I i II-III Nivell. Dates per confirmar. Impartit per Sananda Escola de Salut.
- CASAL ALTERNATIU per nens de 5 a 10 anys. Exercicis de Coordinació per: Centrar l’Atenció i millorar la psicomotricitat.
Exercicis de TAI-TXI. Juliol i agost, matins.
- REEDUCACIÓ POSTURAL PER ADULTS: Exercicis per: Lumbàlgies, hèrnies discals, escoliosis, lordosis...Per millorar hàbits laborals
i domèstics, reforçar musculatura, etc. Juliol, dilluns, dimecres i divendres 1.30 h. Coordina: Núrcia Bonadona (Fisioterapeuta).
- TAI-TXI A L’AIRE LLIURE. Intensiu juny i juliol. Cada dimecres de 20.30 a 22 h. Impartit per: Anna Martín.

ESTIU 2004

INFORMA’T!!!

J. MELÉNDEZ

CARME NEIRA. Pubilla de Tordera i del Maresme.

SANANDA NATURA
«REVETLLA DE SANT JOAN» 23 de Juny
Sopar, foc, dansa i percussió amb GUEM
Una nit màgica!!! (Cal fer reserva anticipada)
ESTADES AMB TALLERS I ACTIVITATS:
- XAMANISME amb Rubén Lara (Wirikuta). Del 26 al 31 de juliol.
- DANÇA I PERCUSSIÓ AFRICANA. Del 2 al 7 d’agost.
- CONSTEL·LACIONS FAMILIARS. Del 9 al 14 d’agost.
- XAMANISME amb Rubén Lara (Wirikuta). Del 16 al 22 d’agost.
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SANANDA ESCOLA DE SALUT
SANANDA NATURA
C/ Joan Maragall, 24, 1r 1a
GIRONA
972 205 321 / 679 360 133

