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Sant Hilari es bolca contra la leucèmia
 El municipi desborda solidaritat amb jornades de donants de medul·la òssia i un festival arran del cas d’una jove veïna
YOUTUBE.COM

SANT HILARI SACALM | DAVID JIMÉNEZ

Anna Villacrosa és una jove de 26
anys veïna de Sant Hilari Sacalm a
qui li van diagnosticar leucèmia a
principis del passat mes de juliol. El
seu cas ha despertat la solidaritat i
suport del municipi de Sant Hilari
Sacalm per lluitar contra aquesta
malaltia, un càncer de sang que
cada any afecta unes 5.000 persones a l’Estat espanyol.
Els veïns de la vila s’han bolcat en
la causa. Una primera jornada per
trobar donants de medul·la òssia va
superar totes les expectatives. De les
47 persones que podien acollir
tècnicament, se n’hi van presentar
166. Es va organitzar una segona
jornada i es van recollir 47 donacions més. Ara, aproﬁtant la campanya de donació de sang del 23
d’octubre, qui ho vulgui pot concertar una cita per fer-se donant de
medul·la òssia.
Per acabar-ho d’arrodonir, les
mostres de suport envers l’Anna van
tenir diumenge un punt especialment àlgid amb la celebració d’un
festival solidari per recaptar fons i
lluitar contra la malaltia. Amb 60

El Festival «Sant Hilari amb
força contra la leucèmia» va
acollir diumenge 60 persones
a l’escenari i 800 espectadors
En dues jornades s’han recollit
94 donacions de medul·la de
les 166 que es van oferir i ara
se’n farà un tercera el dia 23

persones dalt l’escenari del Teatre
Catalunya, es van celebrar dues
funcions amb un ple absolut i un
total d’uns 800 espectadors, entre
els quals la mateixa Anna. En total,
es van recaptar més de 7.000 euros
que aniran a la Fundació Josep
Carreras.
Segons explica el web de la fundació, la leucèmia «consisteix en la
proliferació incontrolada d'una població anòmala de cèl·lules de la
sang». Aquestes cèl·lules anòmales
«inﬁltren la medul·la òssia, impedint la producció de les cèl·lules
normals restants i envaint la sang
i altres òrgans». Entre els tractaments hi ha la quimioteràpia i el

L’Anna Villacrosa, en el vídeo
projectat diumenge al festival.

trasplantament de medul·la.
L’onada solidària a Sant Hilari va
sorgir arran del cas de l’Anna.
Amics i coneguts seus s’havien
desplaçat a l’hospital Josep Trueta
de Girona per fer-se donants de medul·la, quan se’n buscaven de compatibles. Entremig, els metges de la

L’aigua municipal de Fogars i part de
Tordera no és apta per al consum
 Des de divendres s’ha

detectat excés d'antimoni i
avui es comença a repartir
aigua embotellada als veïns
FOGARS DE LA SELVA/TORDERA | ACN/DdG

Els 1.500 veïns de Fogars de la
Selva i els 300 de la urbanització
Niàgara Park de Tordera no poden
cuinar ni beure aigua de l'aixeta
des de divendres. Les darreres
analítiques han detectat un excés
d'antimoni. Si el màxim permès
d'aquest element és de 5 micrograms per litre, actualment el nivell es troba entre 6 i 7. Per això,
ambdós ajuntaments han comunicat als veïns afectats que no po-

den usar l'aigua potable per al
consum. Tanmateix, sí la poden fer
servir per rentar roba, plats i dutxar-se. Els consistoris treballen
per solucionar la incidència, però
encara no es dona cap data. A
partir d’avui, l'Ajuntament de Fogars repartirà aigua embotellada
als veïns durant 4 hores al dia.
Les darreres analítiques de control de l'aigua han posat al descobert un excés d'antimoni a la xarxa que abasteix Fogars i que també porta l'aigua ﬁns a la urbanització Niàgara Park de Tordera
(Maresme). La normativa de la
Generalitat situa en 5 micrograms
per litre el valor màxim d'aquest
element que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és

tòxic a partir dels 20 micrograms
per litre. Actualment, l'aigua de Fogars presenta entre 6 i 7 micrograms d'antimoni per litre d'aigua.
Des de divendres, els dos ajuntaments van començar a comunicar als veïns a través de diferents
canals que no podien usar l'aigua
de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. La comunicació s’ha fet tant a
través de bans municipals com
amb els canals dels ajuntaments a
les xarxes socials i des de la pròpia
pàgina web dels consistoris.
En el cas de Fogars, un ban
penjat al web i que ara es reparteix
als veïns informa que no poden
beure ni cuinar amb l'aigua però
que, en canvi, sí poden rentar
plats i roba i també dutxar-se sen-

Arreglen 24 bicicletes durant la Trobada a Tossa
Jornada de la Mobilitat a Blanes de l’Ajuntament,
BLANES | DdG

Blanes va celebrar diumenge al
matí els actes de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura 2015.
En va destacar el reciclatge de bicis de segona mà que es va efectuar
en un Taller de Reparació de Bicicletes Gratuït, mentre que l’altra activitat va ser la més festiva i lúdica:
la tradicional Pedalada Popular
amb un total de 85 participants en
una ruta d’uns 10 quilòmetres.

Aquest 2015 el lema de la Setmana de la Mobilitat ha estat «Tria.
Canvia. Combina», i proposa una
cerca de noves formes de mobilitat. A Blanes, per segon any i prèvia inscripció, es va poder obtenir
una bicicleta de segona mà de
franc participant en el Taller Gratuït de Reparació de Bicicletes
que al llarg de l’any arriben a la deixalleria municipal. En total es van
arranjar ﬁns a 24 bicicletes.
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veïns i empresaris

 TOSSA VA INICIAR AHIR LES
TROBADES DE TARDOR 2015.
Polítics i tècnics municipals amb
veïns i empresaris van intercanviar
opinions i idees per millorar Tossa.
Entre d'altres, els veïns i empresaris
van proposar millorar la recollida
d'escombraries (sobretot el vidre),
que hi hagi vies braves, crear espais
de petanca o la possible redistribució
de les activitats a les platges.

jove van trobar en la seva germana
un alt percentatge de compatibilitat, tot i que no al 100%, segons va
explicar ahir el regidor de Participació Ciutadana i Solidaritat de
Sant Hilari, Jordi Moragas.
Per qüestió de temps, els metges
van optar per la medul·la de la
seva germana, que de manera imminent es trasplantarà a l’Anna.
Però arran d’aquest cas, Sant Hilari va decidir tirar endavant amb la
campanya de donants per ajudar a
qualsevol persona que, com en el
cas de l’Anna, també ho necessiten.
Així, el passat 29 de setembre es
buscaven 47 donants i s’hi van
presentar 166. El 6 d’octubre es va
organitzar una segona jornada
amb els que no s’havien pogut fer
donants, i se’n van aconseguir 47
més. Ara, aproﬁtant que el dia 23
d’octubre s’organitza l’habitual
dia per donar de sang a Sant Hilari, un també es podrà fer donant de
medul·la en el mateix moment.
Cal, concertar cita al 972868656.
En paral·lel, aquest passat diumenge es va celebrar al Teatre Catalunya de la Vila el festival «Sant

Hilari amb força contra la leucèmia». Amb 60 persones dalt l’escenari, es van realitzar dues funcions
per i lluitar contra la leucèmia. Es
van aconseguir recaptar més de
7.000 euros que aniran destinats a
la Fundació Josep Carreras.

se problemes. Es puntualitza que
els que tenen un sistema d'osmosi –sempre que estigui ben mantingut-– sí poden fer servir l'aigua.

a sobre, no es va aventurar a donar
cap data perquè el problema estigui resolt. Vilà va conﬁar però que
aviat podrien superar aquest episodi perquè a l'estiu van construir un nou pou i apunta que en
aquest punt l'aigua no arriba als nivells d'antimoni de la resta de la
xarxa d'abastament. Un extrem,
però, que caldrà conﬁrmar amb les
analítiques que s'estan fent. En
cas que sigui així, l'alcalde va conﬁar que amb aquest pou n'hi hauria prou per abastir tot el poble.
Mentrestant, el ban municipal
remarca que es tracta de «mesures
preventives» i que en cap cas e«Si
hi hagués un risc per a la població
s'hauria tallat el subministrament
d'aigua», va assegurar l'alcalde,
que va manifestar que estan treballant conjuntament amb l'ACA
per solucionar la incidència.
A Tordera afecta uns 300 veïns
de la urbanització Niàgara
Park –que s'abasteix de Fogars– i
les recomanacions són les matei-

Reparteixen aigua embotellada
El consistori també ha pres mesures preventives ﬁns que se solucioni la incidència. Per una banda, ha portat aigua embotellada al
centre de serveis de la gent gran i
també a l'escola Les falgueres i la
llar d'infants La falguereta. A més,
a partir d’avui, repartiran ampolles
d'aigua als veïns que en necessitin.
El punt de distribució d’aigua
embotellada serà l'ajuntament,
on es distribuiran de les 9 a les 11
hores del matí i de les 17 a les 19
hores. L'alcalde, Josep Vilà, va dir
que subministraran aigua embotellada de manera gratuïta als veïns ﬁns que duri la incidència.
Segons l'alcalde, és un problema que no han creat però al que
han de buscar una ràpida solució.
Malgrat reconèixer que ja hi estan

Un vídeo a l’inici del festival
L’inici del festival va ser especialment emotiu quan es va projectar
un vídeo de 4 minuts. En aquest,
l’Anna, des del llit de l’Hospital
Clínic de Barcelona, mira a la càmera amb un somriure i diu: «Hola
bona nit, m'acaben de posar la setena bossa de quimio». Les imatges
segueixen i la mostren en diferents situacions per l’hospital, primer amb el cabell curt i després ja
sense. Els últims minuts del vídeo
mostren coneguts periodistes, humoristes, polítics, veïns del municipi... donant suport i cridant «contra la leucèmia diem força».
Entre ells, Fran Perea, el grup
Lax’n’Busto, Quim Masferrer, Ariadna Oltra, els Bombers de Sant Hilari, Màrius Serra, Tomàs Molina o
el president Artur Mas.
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