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CQMAEQUES
El PSC decideix
no assistir aï ple
extraordinari
d'avui a Tossa
J.C.

Tossa de Mar.- EI Partit
dels Socialistes de Catalunya, grup majoritari a l'oposició a l'Ajuntament de Tossa de Mar, no assistirà al ple
extraordinari convocat per
avui a les deu del matí i,en el
qual es debatrà, entre altres
temes, els pressupostos per
l'any 1995.
En un comunicat que ha
fet públic PSC-Independents, qualifiquen l'actitud
de l'alcalde, el convergent
Telm Zaragoza, d'«intolerant, insolidària i prepotent», alhora que critiquen
que Zaragoza hagi esperat
que el regidor Jaume Veciana «tornés d'esquiar per fixar la data del ple».
El comunicat continuà
dient que <them d'entendre
doncs que pel senyor alcalde
les diversions de Veciana,
són més respectables que les
obligacions laborals dels regidors i dels tossencsíiue treballem». Alhora que condemnen «aquest nou acte de
censura contra la llibertat
que tenim tots els regidors
d'expressar-nos en el ple».
D'altra banda, l'Agrupació d'Electors de Tossa
(AET) s'ha pronunciat a favor d'assistir al ple perquè,
segons ells, «els horaris professionals són compatibles
amb aquest ple i perquè no
volen perdre el dret que tenim a manifestar la nostra
opinió com a regidors en un
ple».
El PSC-Independents no
assistiran a la sessió al.legant que els seus horaris
professionals no són compatibles amb les seves obligacions professionals.

El Consell del Pla
de l'Estany
regula ajuts per a
actes culturals
Banyoles.- El Consell del
Pla de l'Estany ha aprovat,
seguint la línia d'ajuts
d'anys anteriors, les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions per a
l'exercici 1995, destinades a
les entitats esportives i culturals de la comarca que no
tinguin ànim de lucre.
Per aquest any, s'ha pressupostat una partida de
1.300.000 pessetes per a les
ajudes de les activitats esportives i u n a a l t r a de
1.100.000 pessetes per a les
activitats de caràcter cultu-.
ral. Les bases preveuen els
possibles beneficiaris de les
ajudes i les condicions perquè pugui ser subvencionada, així com les indicacions
de la documentació que cal
adjuntar. El termini per a la
presentació de les sol.licituds corresponents és el dia
31 de març a la seu del mateix organisme comarcal.
El Consell del Pla de l'Estany ha enviat còpies de les
bases a totes les.entitats i
associacions de la comarca,
així com un model de sol·licitud normalitzat per poder-lo
complimentar degudament.
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La Conselleria de Medi Ambient ha requerit a l'empresa Resinas Sintéticas, s.a. (Resisa) perquè en un
termini de 15 dies deixi d'abocar 2 etil dioxalà (EDD),
substància que provoca problemes organolítics, a les
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aigües del riu Tordera. Medi Ambient ha informat
que aquesta substància és l'única que s'ha trobat a la
Tordera, però que en cap cas no és í'l,4 dioxà sobre el
qual se sospita que pugui provocar càncer.

Medi Ambient requereix a Resisa perquè en
15 dies deixi d'abocar dioxans a la Tordera
IC es querellarà amb l'empresa i insisteix que cal parar el subministrament d'aigua
O.TORRELLAS/Y.MARULL
Tordera/Blanes

El conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta, es va mostrar ahir confiat que Resisa
compleixi amb el requeriment
del seu departament, en considerar que «es tracta d'una empresa pública filial de Cepsa».
Segons Vilalta, «Resisa ja ha
reduït considerablement la
quantitat d'EDD que abocava
al riu Tordera, però cal que elimini del tot aquesta substància». Això obligarà l'empresa,
ubicada a Sant Celoni, a tractar
aquesta substància a través
d'un procés de combustió, «ja
sigui aquí mateix a Catalunya
o bé a França», va apuntar el
responsable de Medi Arnbient.
Albert Vilalta es va mostrar
igualment convençut de les explicacions del Departament de
Sanitat entorn a la potabilitat
de l'aigua, i ha assenyalat que
«de dioxans, no se n'hi troben a
l'aigua, sinó que s'hi troben derivats, i no es pot posar tot junt i
atribuir unes conseqüències a
un producte que no hi és».
Per la seva part, Iniciativa

per Catalunya, que va denunciar que «hi ha sospites raonables» que els productes que cont a m i n e n la Tordera poden
provocar càncer, va insistir

ahir en la necessitat de parar el
subministrament d'aigua als
municipis afectats.
El vice-president d'IC, Joan
Saura, va dir que si bé no es pot

Comunicat de tranquil·litat
L'alcaldessa de Blanes, Maria
Dolors Oms, ha emes un
comunicat pels mitjans de
comunicació L·cals en el qual
demana a la població
tranquil, litat davant les
notícies sobre que l'aigua de la
Tordera. El comunicat diu
textualment: «lam.ento
profundament la utilització
que s'està fent d'aquest tema.
Es prou seriós com perquè se'n
faci un cavall de batalla a
nivell polític...».
«Hi ha unes dades objectives de
Sanitat on es diu que les aigües
de l'abastament públic de
Blanes donaven resultats
negatius a les proves
toxicològiques i motogeniques
és a dir cancerígenes...».
«L'informe de l'Institut de

Toxicologia es basa en I'1,4
dioxà, producte que no es troba
a les aigües de la Tordera, tal
com molt bé afirma l'informe
del departament de Sanitat,
per tant partint de la base que
l'I,4 dioxà no existeix a l'aigua
de Blanes, suposant que els
derivats d'aquesta substància
que s'hi troba es comportessin
com l'I,4 dioxà, significaria
que un ratolí hauria de beure
30 milions i mig de litres
d'aigua per córrer el risc de
començar a patir un problema
de tipus cancerigen. Dit d'una
altra manera, una persona si
begués 2,5 litres d'aigua diaris
de mitjana tardaria 41.781
anys a assolir aquest risc i això
sí que són dades
científiques...».

demostrar que els derivats de
r i , 4 dioxà que s'han trobat a
l'aigua puguin provocar càncer, la Generalitat tampoc no
pot donar garanties que l'aigua
no és tòxica, perquè per comprovar els efectes d'aquestes substàncies seria necessari un estudi que duraria anys.
IC es querellarà amb l'empresa Resisa per delicte ecològic i actuació contra la salut
pública, alhora que presentarà
una proposició no de llei al Parlament per demanar una investigació sobre els compostos suposadament tòxics.
Saura ha criticat durament
les declaracions que va fer al
Diari de Girona el conseller de
Sanitat, Xavier Trias, que va
acusar IC d'utilitzar informes
parcials. El vice-president d'IC
ha dirigit una carta a Trias i
l'acusa de no tenir coneixement
sobre l'informe de l'Institut Nacional de Toxicologia.
La denúncia sobre la possible toxicitat de l'aigua ja ha
provocat «alarma» i «indignació» al sector hoteler per les
possibles repercussions de cara
al turisme.

DE INTERÈS PARA PROMOTORES
EINVERSIONISTAS
La Gerència de Infraesfructura de lo
Defensa, subosta las siguientes
propiedades en Girona:

Generalitat de Catalunya

JORNADES INTERNACIONALS
DE CIVISME I SERVEIS COMUNITARIS

"FINCA ESPECIAL UNO Y F I N a
ESPECIAL TRES DE LA PARCELA UP-1 ";
FINCA ESPECIAL UNO Y FINCA
ESPECIAL TRES DE LA PARCELA UP-2";
" PARCELA UP-3" Y PARCELA UP-4",
DEL POLIGONO "LES CASERNES".

EXPERIÈNCIES I DEBAT SOBRE EL PAPER DELS BARRIS I LA SOCIJETAT
CIVIL EN EL FOMENT DEL CIVISME I LA TOLERÀNCIA

CANTIDADES nPO
PARA LA LICITACION
1 .• PARCELA UP-1
2.- PARCELA UP-2
3.- PARCEIA ÜP-3
4.- PARCEIA UP-4
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530.000.000,- de Ptas.
510.000,000,- de Ptas.
90,000.000,- de Ptas
190.000.000,- de Ptas

LUGAR Y FECHA DE LA
SUBASTA
En la Sede de la Delegación de Defensa
en Girona c / Emilio Grahit, núm. 4 el
dia 8 de Marzo de 1.995, a partir de
las 10,00horas.

^^PER DE LES ENTITATS CÍVIQUES

PAPER DE LES ENTITATS VEÏNALS

» ClVlSME I IDENTITAT
• CIVISME I PARTICIPACIÓ

A - BARRI I EN TORN SOCIAL: EL PAPER DE LES
ASSOCIACIONS EN EL FOMENT
DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

• RESPECTE PER L'ENTORN NATURAL

EXPERIÈNCIES D'INTEGRACÍÓ DE COL·LECTI US

• RESPECTE PER L'ENTORN URBÀ

B - L'ENTORN FÍSIC; L'HABITATGE I EL RESPECTE DE
L'ENTORN URBÀ I NATURAL EN EL MARC DE LES
ASSOCIACIONS I EL MOVIMENT VEÏNAL

• RESPECTE ENVERS LES PERSONES
• CIVISME I IMMIGRACIÓ

fXPERIÈNCIES EN l ' À M t t r f DE L'HABÍTATGE 1 EL RESPECTE D E
L'ENTORN URBÀ

INFORMACION Y PLÍEGOS
En la Gerència de Infraestructura de la
Defensa c/ Princesa, 32 Madrid (Tfno
542 08 09), en las Oficines de lo
Delegación Especial de Defensa en
Barcelona, Plaza Portal de la Paz,
n- 2 y en la Delegación de Defensa en
Girona c / Emilio Grahit, núm. 4, en
horas de oficina.

EXPERIÈNCIES DE F O M E N T I RESPECTE DE L'ENTORN NATURAL

FUTUR I OBJECTIUS DE LA CONFEDERACIÓ EUROPEA
D'USUARIS D'HABITATGE SOCIAL (CEUHS)

Informació i Inscripcions: (93) 426 38 38, ext. 191 o bé 295
Tandarnent d'inscripcions: 25 de febrer dé 1995

DIARIO OFICIAL EN QUE
FIGURANLAS
CIRCUNSTANCIAS
DETALLADAS
Boletín Oficial del Estado núm. 27
de fecha 1 -2-95 y Diario Oficial de la
Generalidad de Catalufia, núm 2.006
de fecha 1-2-95.

Dissabte, 4 de març de 1995

Amb'fa col·laboració de

3 i 4 de març de 1995
Hotel Fira Palace
Av. Rius i Taulet, 1-3 - Barcelona

Catalunya,
gent amb civisme
m s Any IntamilloiMl /irr 11< Tol·fafKÍa

Entre tots, millor.
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