La Generalitat i 15 alcaldes neguen
que I'aigua de la Tordera sigui toxica
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/ Un document conjunt critica les declaracions d'Ie
Montse Raya
CALEUA
. Respons;lbles deIs departaments
de Sanitat i Obres Públiques i 15
alcaldes de les comarques del
Maresme i la Selva van signar ahir
a Calel1a un comunicat conjunt
en el qual asseguren que 1'aiguaque prové de la Tordera "no és
tóxica", sinó que "únicament fa
pudor" i que ja s'han pres mesures per eliminar-la.'
EIs responsables de la Generalitat van afirmar que després de
les proves efectuades ámb rates
"no hi ha cap risc per a la població" i van fer una crida a la responsabilitat
a l'hora de parlar
. d'aquest tema, en referencia a les
sospites que últimament ha fet
públiques IC sobre. la possibilitat
que l'aigua podria' ser cancerígena.

Signatures
El comunicat el signen el director general de Salut Pública,
Lluís Sal1eras; el director de la
Junta d'Aigües, Ro.bert Vergés; 12
alcaldes de 1'alt Maresme (localitats situades entre Arenys de Mar
i Tordera) i 3 de la Selva (Blanes, '
o

Lloret i Tossa de Mar) que beuen
aigua de lá Tordera, aixi com el
president del Cansel1 Comarcal
del Maresme, Joaquim Rei.
El text assegura que "1'aigua de
la Tordera no és tóxica". Es reconeix que hi ha "concentracions de
compostos dioxanics que causen
pudor", perb que "s'ha redult
progressivament en tots els pous
de la conca del riu".

Mesures
També s'afirq¡a que la Junta
d'Aigiies ha pres "mesures a curt
i mitja termini per disminuir les
molesties ocasionad es per la pudor de 1'aigua mitjanc;ant la utilització de filtres de carboni actiu", que instaHaran en depuradores que es construiran
a la
zona.
Finalment. es refereix a !'informe de l'Institut Nacional de Toxicologia, a sol'licitud d'IC, sobre el
fet que 1'1,4 dioxa és cancerigen i
afirma que després de les analisis
fetes per Sanitat, el compost 1,4
dioxa no es troba a l'aigua de la
Tordera, "sinó que és el compost
dioxanic 2-EDD". "Tenim l'evidencia científica després de fer
proves amb rates que. el 2-EDD no

és toxic ni cancerigen", va dir Sal1eras, que va afegir que no s'investigara amb humans, petició
. feta dijous per le.
Les analisis que s'han fet a 1'aigua de la Tordera demos tren que
les concentracions
de dioxans
s'han redult en els últims mesos i,
en els pous més próxims al focus
de contaminació, 1'empresa Resisa de Sant Celoni, la quantitat ha
passat de 600 a 145 micrograms
per litre d'aigua. Als més al1unyats ha baixat de 8 a 1 micrograms.
SalIeras va tranquiHitzar
de
nou la població que béU aigua de
la Tordera, va dir que "no hi ha
cap risc per a les persones" i va
demanar "responsabilitat" en fer
afirmacions sobre el tema per no
alarmar els habitants de la zona.

Gandidat de Resisa
Peraltra banda, l'agrupació local de CiD a Sant Celoni va confirmar ahir que la proxima setmana decidira si nomena cap de
llista per a les próximes eleccions
municipals Martí CucurelIa, actual director de Resisa, empresa
presm;nptament responsable d'abócar dioxans a la Tordera.

