L'Ajuntament de Blanes -denuncia que a1gunes
empreses ~en. productes' químics a la Tordem
El consistori esta disposat a cedir uns terrenys per feruna depur~dora d'aquests residus
MARC PASALAMAR
de la carretera de Palafolls a Bla• Blanes.L'Ajuntament
de
nes~ per a la construcció de la
Blanes ha denunciat que' diferents
depuradora de residus químics. El
empreses de la zona aboquen pro·
regidor de Medi Ambient de I'A·
ductes químics a la Tordera .. En juntanent de. Blanes, Francesc
.una proposta aprovada en el pie
Esteva, va manifestar ahir que hi
d'ahir s'assegura que Blanes esta
ha einpreses que tracten amb pro«molt afectat pels abocaments
ductes qu(mics que no tenen estaquímics provinents de les diferents
cions depuradores o altres instaindústries instaHades als municipis . Hacions per evitar abocar-ne als
de la conca de la Tordera». L'A- . rius.
L
juntament comunicara a la ConSegons Esteva, Medi Ambient
selleria de Medi Ambient de la i I'Ajuntament estan d'acord que
Generalitat que esta disposat a és. necessari. instaHar una depuracedir uns terrenys adjacents als . dota de residus químicsprop del
que s'han d'utilitzar per insta·
delta del Tordera i el següent pas
Har-hi la futura depuradora d'ai-- és que les empreses i la Generagües residuals urbanes, per sobre
litat negociln el finan¡;ament del

projecte. Tot i que l'AjuntaÍnent
no ha fet recentment cap analisi
d'aigües,
el regidor de Medi
Ambient va afirmar 'que els abocaments són ja un problema his·
toric, igual que les reivindicacions,
i que no cal ter-ne cap de nova,
ja que se sap que empreses com
«Fibracolor, de Tordera, o altres
que estan situades més amunt»
aboquen productes químics al riu.
Esteva va posar com a exemple
la factoria de RhÓne·Poulenc a
Blanes, I'antiga ~AFA, que d'una
banda ha tallat I'abocament de la
seva línia de producció més contaminant i de !'altra esta invertint
per eliminar les restes de 'produc-

tes que van a parar a la platja de
sa Palomera. Fonts d'algunes
empreses de la riba del Tordera
van manifestar ahir que ja es
negocien amb la Conselleria unes
inversions que no es descarta que
reverteixin tant en els seus propis
sistemes de pre-tractament com
en la planta depuradora de Blanes. La inversió, segons els fabricants, podiia fer-se durant el
proxim any. La Conselleria de
Medi Ambient de lá Generalitat
té previst fer en els pro¡úms mesos
un cens dels punts d'abocament de
substancies químiques similar al
que s'ha fet a la conca del riu
BesOs, a Barcelona.

