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Una postal emiada des de Ftança tarda Llnstituto de Toxicologia
nega haver analitzat
8 wpfs a arribar a una funília de Llançà
Faigua de la Tordera
Es una felicitació de Nadal en què els desitgen un bon any 1987
XEVIXIRGO

• Llançà.— Una família de Llançà va rebre, divendres de la setmana passada, una postal d'uns
coneguts francesos que aquests van enviar des de
Chateauroux (Estat Francès) el 8 de gener de fa
8 anys. En la postal, els remitents desitjaven a
«Em van dir que una de les
explicacions possibles podria ser
que a l'oficina de correus de Franr
ça els hagués caigut la postal rera
un moble fa vuit anys i que, potser,
en fer algun trasllat de mobiliari,
l'haguessin trobada», explica Bénejam, que regenta un bar restaurant a Llançà i que es declara
«sorprès» i «encuriosit» per saber
el motiu del retard de vuit anys.
Josep Benejam, malgrat que viu
des de fa anys a Llançà, és natural
d'Issoudan, a l'Estat Francès
^-prop d'Orléans—, i va establir
coneixença amb la parella de Chateauroux l'estiu de fa nou anys.
«Com que és una població costanera, al restaurant veus turistes
d'arreu. Però recordo que en
aquest cas, quan aparcaven el
cotxe, vaig fixar-me que a la matrícula hi havia el número 36, que
és el qüe porten els vehicles del
departament d'Indre, d'pn jo sóc
natural», recorda Benejam. L'amo
del restaurant va expUcar-los que
ell era d'una població a pocs quilòmetres de la d'ells i van estar
xerrant una estona sobre el departament i els canvis que havia
experimentat els darrers anys.
«La veritat és que no havia pensat més en ells i que no n'havíem
sabut res més fins divendres de

la família Benejam unes bones festes i un bon
1987. Josep Benejam, «absolutament sorprès», es
va adreçar al servei de correus del poble per demanar
«per curiositat» si hi havia alguna explicació possible.
No n'hi van donar cap, però li van recalcar que
«allò que és important és que la postal hagi arribat».

Josep Benejam
la setmana passada, quan vaig veure la postal.» En aquesta, la família de Chateauroux els desitja
un bon any 1987. «Primer vaig
pensar que era d'alguns coneguts
i que, malgrat arribar el mes de

febrer, ens felicitaven aquest 1995.
Però després vaig veure que parlaven del 1987. Convençut que
havien tingut un lapsus, em vaig
fixar en el mata-segells. I, efectivament, porta data de 8-1-1987.
Va ser després, en veure que estava enviada des de Chateauroux,
que vaig récordar-me d'ells», expHca el propietari del bar.
Ara fa quatre anys, a Osona
es va produir un fet similar, quan
una família d'aquesta ciutat va
rebre una carta enviada feia set
anys. A diferència del cas de Llançà, en què la carta ha hagut de
fer un recorregut per dos països
diferents —la qual cosa fa pràcticament impossible saber on s'ha
produït el retard i el perquè—,
en el cas de Vic la postal era
enviada des de la mateixa comarca. En aquest cas, una família
de Tavèrnoles va rebre una postal
enviada des de Vic, població situada a dotze quilòmetres de distància. La carta anava dirigida a
Josep Vilalta i família i contenia
una felicitació de Nadal del 1884.
A causa del temps passat entre
el dia en què la carta va ser enviada i el dia en què va ser rebuda,
la família Vilalta la va rebre quan
Josep Vilalta ja feia quatre anys
que era difunt.

Només va informar de la toxicitat de ri,4-dioxà
ELPUNT

• Girona.— L'Instituto Nacional
de Toidcología nega haver analitzat ies aigües dels aqüífers contaminats de la Tordera, suposadament carcinògenes, segons un
informe que va ser atribuït a
aquest organisme de l'Estat pel
diputat d'IC al Parlament de Catalunya Joan Saura. En un comimicat públic, l'Instituto Nacional de Toxicologia —que està adscrit al Ministeri de Justícia i In.terior— puntualitza que la seva
tasca es va limitar a informar,
a petició de Joan Saura, sobre
la toxicitat d'un producte químic,
ri,4-dioxà, segons les dades existents.
En la nota es manifesta que,
per conèixer la toxicitat dels productes químics detectats a la Tordera —dioxans i dioxolans—, caldria un estudi previ que encara
no està descrit i que ni tan sols
s'ha encarregat. "També s'indica,
que tampoc no s'ha fet cap mena
d'estudi sobre els compostos derivats de ri,4-dioxà. L'institut hi
afegeix que, per determinar la
toxicitat de les aigües, faria falta
conèixer el tipus i la concentració
dels productes químics que s'hi
van trobar, la qual cosa no consta
en els estudis realitzats.
IC va presentar divendres, en
una roda de premsa convocada
a la seu del Parlament de Catalunya, un dictamen que va atri-

buir a l'organisme estatal, segons
el qual hi ha sospites raonables
que ri,4-dioxà pugui provocar
càncer en les persones i en el
qual s'afirma que no es pot descartar qüe els derivats d'aquest
producte trobats en els pous dels
aqüífers de la Tordera tinguin un
comportament tòxic similar.
Posteriorment, el Departament
de Sanitat i Seguretat Social de
la Generalitat va afirmar, en una
nota oficial, que l'aigua de la conca de la "Tordera —de la qual
s'abasten poblacions de la Selva
i el Maresme— contaminada amb
derivats d'un producte conegut
com a 1,4-dioxà, és potable malgrat el mal gust i la mala olor,
i que no s'ha demostrat que aquest
productes siguin cancerígens. El
director general de Salut Pública,
Lluís Salleras, va acusar IC de
fer «alarmisme» i va assegurar
que ri,4-dioxà no apareix en les
aigües de consum de la conca
del riu i que els seus derivats
s'hi troben en quantitats molt petites, de parts per bilió. .
Tot i aquests desmentiments,
quatre entitats ecologistes i els
sindicats CCOO i Unió de Pagesos s'han constituït en plataforma reivindicativa per vetllar
per aquest tema i han fet una
crida als veïns de les poblacions
afectades perquè no paguin el rebut de l'aigua fins que sigui potable.
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Garatge Victòria, s.c.
Ctra. de Roses, s/n (Marca de l'Ham)
Tel. 50 02 93 Figueres

Garatge Bosch, s.c.
Compositor Toldrà, 15 • Tel. 27 07 37 Olot

Auto Taller Emili Bosch, S.L.
Cruïlla Platja d'Aro, s/n • Tel. 83 70 23
Santa Cristina d'Aro

Riauto,-s.A.
Ctra. de Ribes, km 108 • Tel. 70 04 21 Ripoll

Comercial Empordanesa del Motor, s.À.
Anselm Clavé, 17 • Tel. 30 34 50 Palafrugell

Prats Sala, S.A.
Mata, s/n • Tel. 57 23 32 Banyoles

Automóviles Roca Daranas, S.L.
Noguer, 10 • Tel. 84 26 59 Santa Coloma de Farners

Garatge Ponsatí, C.B.
CoU i Vehí, 36 • Tel. 64 09 80 U Bisbal

Automòbils J. Roig
Alhambra, 2 • Tel. 33 11 05 Blanes

* Model tendal de lona: Inclou IVA, Impost de matriculació, transpoil, promocions I pla Rènove II
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Festa reivindicativa dels Amics de les Deveses de Salt—
L'entitat Amics de les Deveses, de Salt, va celebrar ahir la Festa
de l'Arbre, que s'organitzava amb la finalitat de netejar les Deveses
i fer que l'Ajuntament s'involucri en la seva conservació. Ramon
Torramadé, un dels membres de l'associació, va denimciar que el
consistori no els havia lliurat, tal com els havia promès, els cartells
que havien d'advertir del manteniment de l'espai. Unes 300 persones
^van participar en la festa. / D.BJFOIQLANNA-CARRERAS.
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