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Comarques
NO POT ANAR A UNA PISCINA TERAPÈUTICA PERQUÈ EL CONSISTORI NO LI DÓNA PERMÍS PER ABSENTAR-SE DE LA FEINA

Un funcionari de Blanes reclama que
l’Ajuntament li reconegui fibromiàlgia
Celestino Lillo va enviar una carta fa quatre mesos però no ha obtingut cap resposta
J.C.MAS

TAPI CARRERAS
BLANES

Un funcionari de l’Ajuntament
de Blanes, Celestino Lillo Luna,
conserge d’escoles, lluita des de fa
temps contra la fibromiàlgia, una
malaltia muscular que provoca
forts dolors a les artèries, i actualment no pot tractar-se adequadament perquè l’Ajuntament no dóna
un permís que li permeti anar a
l’única piscina terapèutica del
municipi.
El funcionari va enviar una carta al consistori blanenc el passat
mes de novembre reclamant que se
li autoritzés a anar a les classes de
de recuperació que es fan en aquesta piscina a l’escola Ventijol. Des
d’aleshores no ha obtingut cap resposta malgrat que ha demanat alguna resolució en diferents ocasions. Anteriorment, Celestino Lillo tenia un horari que li permetia
anar a la piscina, però anar ha de
ser al lloc de treball de tres de la tarda a deu de la nit.
El funcionari explica que els dolors li van aparèixer ja l’any 1999,
i des d’aleshores ha anat «d’un costat a l’altre, de passar per infinitat
de proves mèdiques». Inicialment
li van atribuir els forts dolors a motius psicològics i se’l va qualificar
d’hipocondríac. Fins i tot va demanar una prova contra el càncer,
amb l’objectiu d’aclarir l’origen real
dels seus forts dolors per tot el cos.
A conseqüència de les proves se
li van trobar deficiències a la vesícula i se’l va operar. Els dolors no
remitien i després de noves consultes mèdiques, finalment se li va
diagnosticar que tenia fibromiàlgia. Llavors el fncionari va iniciar
un tractament i va mostrar-se satisfet perquè per fi sabia quina
dolència patia.

L’afectat. Celestino Lillo, a casa seva, té un munt de documentació que acredita la malaltia que pateix.

FUTURA ASSOCIACIÓ AL MUNICIPI

Malaltia de Manuela de Madre
La fibromialgia és una malatia muscular d’origen força incert que provoca dolors a les
artèries de pràcticament tot el
cos. Té poca medicació concreta. Tan sols es recepten productes que alleugereixen el dolor temporalment. Aquesta malaltia és que la que va fer
abandonar l’alcaldia de Santa
Coloma de Gramenet a Manuela de Madre. Respecte a
aquesta qüestió el funcionari
blanenc afirma que gràcies a

■

l’exalcaldessa ara s’està coneixent l’existència d’aquesta malatia, tot i que recorda que no és
l’única que la pateix.
Explica que tan sols a Blanes,
coneix almenys una vintena de
persones que pateixen fibromiàlgia. Per informar-se han
d’acudir a Girona, Olot o Vic.
Aquesta distància ha fet pensar a Celestino Lillo en la possibilitat de crear en un futur una
associació que informi els afectats sobre aquesta malaltia.

Els especialistes i el metge de
capçalera li van recomenar assistir a una piscina terapèutica. Fins
fa uns mesos podia anar a fer rehabilitació, des dos quarts de sis a
un quart de set de la tarda. Segons
assegura, va obtenir certa millora.
D’un temps ençà però, li han
canviat l’horari de treball i ara no
pot anar a la piscina. Per aquest
motiu, va demanar a l’Ajuntament
un permís que li permetés assistir
a aquestes classes. Des del consistori se li va demanar una sèrie de
documentació que acredités que
realment patia la malatia. Aquest
la va entregar el novembre de l’any
passat i assegura que des d’aleshores no se l’ha informat de res de
nou.

Guinó vol que els
impulsors del Parc
comprin els tres
turons de Maçanet
MAÇANET DE LA SELVA.- L'alcalde
de Maçanet de la Selva, Antoni Guinó, ha condicionat la implantació del Parc Temàtic de
la Música a la localitat a la protecció i compra dels tres turons
que hi ha al municipi. Els tres
espais que en l'actualitat són de
propietat privada sòn els de Can
Roure, el de Sant Jordi i el de
Puigmarí. Al voltant d'unes 500
hectàrees.
L'alcalde ha manifestat que
en l'actualitat el cost per mantenir nets aquest espais és molt
elevat i sempre hi ha el risc, segons afirma, que es produeixi
un incendi ja que no estan totalment nets de matolls.A més
ha manifestat que el fet que estiguin en mans de privats que
en poden treure poc profit
econòmic els porta a una degradació en el sentit que cada
any les zones estan més embardissades i brutes i per tant
és més fàcil que s'hi cali foc.
Si finalment s'opta per implantar a Maçanet el Parc de la
Música, l'alcalde ha anunciat
que reclamarà que els promotors es facin càrrecs dels tres espais naturals adquirint-los i que
els mantinguin en un bon estat. A criteri de Guinó, aquesta seria la millor opció, ja que
a més donarà una bona imatge als tres turons i els mantindria nets.
L'alcalde ha manifestat recentment que el Parc de la Música que es vol implantar és un
nou concepte d'oferta cultural i d'oci que no té rés a veure amb Port Aventura. Així ha
indicat que és tracta d'un espai
vinculat amb la música. A més
ha recordat que el parc de
Maçanet no té antecedents a
l'Estat i per tant seria unic.
L'alcalde s'ha mostrat confiat per l'allau d'adhesions de
suport que ha rebut perquè finalment el parc s'implanti a la
localitat. DdeG

DdeG

DAVID ESTANY

■ DIPUTACIÓ I MIFAS SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ- El president de la Diputació, Carles Pàramo, i el president de Mifas, Pere Tubert,van signar ahir
al matí un conveni de col·laboració per a l’adquisició d’un edifici al barri de Sant Narcís
de Girona que l’entitat destinarà a residència per a disminuïts físics greument afectats.
La Diputació participarà en la creació d’aquest equipament amb 180.306 euros. DdeG

■ ENTERRAMENT DE LA SARDINA A PALAMÓS- Palamós va celebrar ahir a la
tarda l’enterrament de la sardina després del cap de setmana fort del Carnaval. La cercavila amb la carrossa de dol va passejar pels carrers de Palamós fins que al Palau d’en
Carnestoltes es va procedir a realitzar el tradicional enterrament de la sardina. Els actes
festius van continuar amb una sardinada a la platja. DdeG
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