Una productora holandesa de televisió es posa en
contacte amb le per fer 1Dl reportatge sobre raigua
DOWRSGORDILS

• Blanes.- Una productora de
la televisió holandesa amb seu a
Barcelona s'ha posat en contacte
amb portaveus del grup parlamentari d'lniciativa per Catalunya
(IC) per informar-se sobre la contaminació de l'aigua de la Tordera
amb dioxans i dioxalans. L'alcaldable d'IC de Lloret de Mar, Rosa
Maria Santamaria, va explicar ahir
que un periodista d'aquesta productora s'havia posat en contacte
amb ella, pero que l'havia dirigit
al seu company d'IC a Blanes,
Argemir González, que sera el
número dos de la llista. Segons
González, la productora de televisió esta molt ben informada

de la problematica de l'aigua i
el que volien eren declaracions
d'lC. El segon d'IC de Blanes
va assegurar que, de moment, encara cap membre del partit ha
fet declaracions a la televisió holandesa, pero que l'encarregat de
fer-les seria el president del grup
parlamentari, Joan Saura. Argemir González va afirmar ser conscient del perill que significaría per
a la temporada turística l'emissió
en una televisió estrangera d'un
reportatge centrat en la contaminació de l'aigua de la Tordera,
pero va reconeixer el dret a la
informació, sempre que aquesta
sigui correcta. En aquest sentit,
González va destacar que l'aigua

de la Tordera només és perjudicial
en grans dosis. «Consumir aigua
amb dioxans i dioxolans durant
dues setmanes no comporta cap
riSGper a la salut del consumidor,
només és perillós quan es tracta
d'un consum continuat», va assegurar González. D'altra banda,
el número dos d'IC de Blanes
va explicar que el conseller de
Medi Ambient, Albert Vilalta, havia suspes la reunió que havia
de celebrar dimecres amb representants d'IC i que encara no s'ha
fixat una nava data per a la trobada. En el decurs d'aquesta reunió, IC presentara al conseller de
Medi Ambient un document, conegut amb el nom de Pacte per

la Tordera, que recull propostes
d'aquesta formació política per
convertir en potable l'aigua de
la conca d'aquest riu i regenerar-lo.

