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MORT SIMBÒLICA

A la reserva de caça
Freser-Setcases, del Ripollès, són
compatibles la conservació de la
fauna i l'activitat cinegètica a través
d'una bona gestió que compromet
tots els sectors afectats.

Uns desconeguts disfressats de
seguici mortuori van representar
ahir a la tarda a Sant Joan les Fonts,
coincidint amb el dia dels Sants
Innocents, la mort i l'enterrament
de les entitats del municipi.

MEDI AMBIENT

El Departament de Sanitat de la Generalitat ha respost a les crítiques d'Iniciativa per Catalunya (IC) reiterant que
l'aigua dels aqüífers contaminats de la
Tordera no és perillosa per a la salut

dels consumidors, que són els habitants
d e setze poblacions del Maresme, la Selva
i el Vallès Oriental. E l director general
de Salut Pública, Lluís Salleras, assegura
q u e les c o n c e n t r a c i o n s t r o b a d e s de

dioxans i dioxolans ho tenen «cap efecte
tòxic». L'empresa Resinas Sintéticas SA
(Resisa), a qui la Junta de Sanejament
atribueix la contaminació dels pous, diu
que complia la normativa d'abocaments.

Sanitat confinna que Faígua dels pous de
la Tordera contaminats es pot consumir
Respon als atacs d'IC dient que les proves I L'empresa causant de la contaminació diu
demostren que no té «cap efecte tòxic» | que compleix la normativa d'abocaments
SAÜL GORDILLO

• Blanes.— El director general
de Salut Pública està «convençut»
que l'aigua dels aqüífers contaminats no és perjudicial per a la
salut dels consumidors perquè no
han trobat bibliografia sobre
aquest tema i perquè les proves
efectuades amb ratolins han donat
resultats negatius. Lluís Salleras
ha sortir al pas de les acusacions
dels regidors d'IC del baix Tordera reiterant el contingut de la
carta que el 9 de desembre va
enviar als ajuntaments afectats per
la contaminació d'aquests pous.
Tot i això, Salleras ha admès que
les característiques organolèptiques de l'aigua —olor, gust i color— no són les òptimes, atès que
els compostos dioxànics produeixen una olor aromàtica. Un
gram d'aquesta substància pot donar olor a un volum d'aigua de
fins a 100.000 m-', segons diu la
Junta de Sanejament en l'informe.
El fet que l'aigua no sigui dolenta sanitàriament, segons Salleras, no vol dir que no s'hagin
de corregir les seves característiques organolèptiques. En aquest
sentit, el director general de Salut
Pública es va referir a la planta
potabihtzadora que la Generalitat
i el Consell Comarcal del Maresme construiran durant l'any
1995 per depurar les aigües que
abasten les poblacions de l'Alt
Maresme. A més, Salleras es va
referir als filtres de carbó actiu
que està utilitzant l'Ajuntament
de Blanes, que redueixen la presència de dioxans i dioxolans.
En relació amb les crítiques
d'IC sobre el retard amb què la
Generalitat va comunicar l'informe de la Junta de Sanejament
als municipis afectats —per aquest
rnotiu demana la dimissió del conseller de Sanitat, Xavier Trias—,
una portaveu del Departament de
Medi Ambient ha manifestat que
els ajuntaments i el Departament
de Sanitat van tenir coneixement
per via telefònica quan s'estava
acabant de redactar, si bé no el
va enviar fins a l'Il de novembre.
Medi Ambient desconeix quant
feia que l'empresa Resisa, de Sant
Celoni, realitzava els abocaments
d'aquests compostos —que apareixen en la fabricació de dioxans,
com a subproducte de la síntesi
de resines— a la riera de Vallgorguina. Medi Ambient, però,
confirma que l'empresa ja ha
deixat d'efectuar aboccmients.
L'empresa es defensa
Resisa —companyia que pertany al grup Cepsa— va fer públic
ahir un comunicat en què assegura
que va ser al juny, en rebre un
escrit de la Junta de Sanejament,
quan es va adonar «per primera
vegada» que en els seus abocaments hi havia compostos dioxànics «en continguts tècnicament

Quatre empreses s'han
ofert a reparar la
muntanya de FEstartit
• L'Estartit.— Quatre empreses de l'Estat espanyol especiaUtzades
en la contenció de muntanyes
s'han ofert fins ara per realitzar
les obres necessàries a la muntanya del cap de la Barrà de l'Estartit, que s'està ensorrant a causa
dels aiguats que van caure el passat mes d'octubre. L'alcalde de
Torroella de Montgrí, Josep Ferrer, va explicar" ahir que s'admetran estudis fins a la setmana
vinent i que posteriorment, l'Ajuntament, el Govern Civil de Girona i la Generalitat analitzaran
conjuntament els projectes presentats i se n'escoUirà un. L'Alcalde va indicar que les. obres,
de les quals encara no hi ha data
perquè s'iniciïn, «seran subvencionades a parts iguals per les
administracions autonòmica i central». L'ensorrament de la muntanya, situada al front del port
de l'Estartit, és degut al fet que
les darreres pluges han arrossegat
gran quantitat de terra de la falda,
la qual cosa ha posat en perill
més d'un centenar de metres de
cases del carrer Illes. De fet, el
deu de desembre es va esfondrar
part de l'hotel Sant Carles i els
tècnics municipals ja han apuntalat tots els edificis situats sota
la muntanya. / EFE

MUlo, convençut que
Unió tindrà alcaldable a
la Bisbal a principi ú'sasy

El riu Tordera, al seu pas per la vila de Tordera. Foto: EL PUNT.
inapreciables». A partir de llavors,
l'empresa va complir el requeriment d'aturar els abocaments i
va presentar un pla en què es
preveia l'emmagatzematge de les
aigües amb dioxans —^per al seu
tractament i eliminació— i la realització d'estudis per eliminar
aquests compostos.
Resisa va encarregar al novembre —quan Sanejament havia enviat l'informe als ajuntaments—
un estudi per definir quins aqüífers hi havia contaminats. En el

comunicat, l'empresa recorda que
«no hi ha legislació específica que
reguli l'abocament d'aquestes
substàncies» i que de la bibliografia existent sobre aquest tipus
de compostos «no s'hi dedueix
toxicitat en l'aigua».
Resisa està establerta a la conca
de la Tordera des del primer de
juny de 1945, fabricant productes
amb les mateixes bases químiques
que els actuals. L'empresa diu que
disposa d'una planta depuradora
biològica i físico-química des de

EL TABAC NO ES CONSUMEIX... ET CONSUMEIX!!!

l'any 1980 i que compleix la normativa d'abocaments establerta
en el pla de descontaminació gradual, autoritzat per la Junta de
Sanejament al març de 1993.
El Consell del Maresme, en un
comunicat, afirma que s'haurà de
fer una filtració per caboni actiu,
«atesa la inexistència de subministraments alternatius». «Això
serà possible amb l'entrada en
funcionament de les plantes potabUitzadores previstes per a l'any
1995», afegeix el Consell.

M Girona.— El president de la
intercomarcal d'UDC, Josep Enric Millo, es va mostrar convençut
ahir que la seva formació podrà
proclamar l'alcaldable de la Bisbal
abans de final d'any. «Ha estat
un procés dur i difícil, però que
s'acabarà de resoldre a principi
d'any», va dir Millo en el transcurs
d'un acte que Unió Democràtica
va fer ahir a Girona amb motiu
de les festes nadalenques. Millo
va confirmar igualment que Baldomer Gudayol serà amb tota seguretat el cap de llista de Salt.
A l'acte hi va assistir igualment
el conseller de Treball, Ignasi Farreras, que va referir-se al Servei
Català de Col·locació, que entrarà
en funcionament en període de
proves al mes de gener i definitivament, al mes de febrer.
«S'està pendent tan sols de dos.
tràmits burocràtics que es resol- •
dren en breu», va dir el conseller./x.X.
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MILERS DE PERSONES HAN DEIXAT DE FUMAR AMB
STOP SMOKING. PER QUÈ NO VOSTÈ?
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1 HORA PER DEIXAR
DE FUMAR
1 ANY DE GARANTIA

SMOKING
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PRODUCTES
ESCANDALLS
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FACTURACIÓ

• GESTIÓ DE L'IVA
• ASSENTAMENTS
• DIARI
• MAJOR
• BALANÇOS
• COMPTES ANUALS
• MEMÒRIES

CURS D'OFIMATICA
irfTRODUCCIO • MS-DOS • WINDOWS
FULL DE CÀLCUL • LOTUS • EXCEL
PROCESSADOR TEXTOS • WP • WORD
BASE DE DADES • DBASE III PLUS
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