L'aigua de la Tonlera
pot baver fet anuI-1ar
reserves hoteleres al
Maresme ia la Selva
OWASANTOS

• Blaoes.- La polemica .sobre
la potabilitat de I'aigua de la Tordera podria haver afectat el sector
turístic amb I'anuHació d'algunes
reserves a la Selva i al Maresme
que s'havien fet per a aquest estiu.
Un promotor turístic de Blanes,
Ramon García, que esta fent els
tramits per aconseguir la lIicencia
d'agencia majorista de viatges, va
fer unes declaracions ahir a Radio
Girona afirmant que s'han anuHat
640 reserves de turistes txecs que
tenien previst passar les vacances
a Blanes del maig al setembre.
Segons les declaracions a I'emissora de radio d'aquest promotor,
que després que s'emetessin va
voler treure ferro a I'assumpte,
la causa de les anuHacions que
assegura que hi han hagut és el
dubte sobre la potabilitat de I'aigua de la Tordera. «10 no puc
imputar a la potabilitat de I'aigua
la causa de les anuHacions», deia
hores més tardo
Josep Carreras, president de
l'Associació
de la Federació
d'Hostaleria de les comarques gironines, assegurava ahir que no
hi ha cap constancia que s'hagi
anuHat cap reserva a la Selva.
En el mate ix sentit es va manifestar el president de l'Associació d'Hostaleria de la Vila de
Blanes, Joaquim Boix. «He estat
fent gestions tota la tarda i ni
amb els contactes amb els hotelers
ni a través de la nostra central
de reserves es pot confirmar res
de tot aixó. No hi ha cap certesa
que s'hagi anuHat cap reserva»,
va dir ahir a la tarda Boix. El
conseller de Comer~, Consum i
Turisme, L1uís Alegre, en declaracions ahir a la tarda a Radio
Barcelona, es reiterava en les afirmacions de Carreras i de Boix.
Els dos responsables de la patronal d'hostaleria gironina, tot
i negar les anuHacions deIs txecs,
reconeixen la preocupació que ha
causat en el sector la polemica
sobre l'aigua de la Tordera. El
departament de Sanitat de la Generalitat ha expedit un certificat
en que garanteix que I'aigua és
apta per al consum huma i nega
que sigui tóxica, peró el dubte
continua en alguns mercats emissors. El dioxans abocats per Resinas Sintéticas SA han estat la
causa de la polemica.

