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UN ESTUDI PRESENTAT A LA UDG CONCLOU QUE ELS PRODUCTES DESINFECTANTS PROVOQUEN MOLESTIES

Experts diuen que el mal gust de
l’aigua és pels abocaments als rius
Demanen que s’acabin els llençaments de productes per millorar la qualitat del servei
ACN

EFE/DdeG
GIRONA

Els biòlegs europeus que durant
tres anys han investigat la qualitat
de l'aigua que surt de les aixetes europees han arribat a la conclusió
que és necessari evitar els abocaments als rius i sanejar-ne millor
les aigües per poder millorar la qualitat, l'olor i el gust de l'aigua de
distribució pública.
Experts d'Holanda, Alemanya,
la República Txeca i Espanya que
participen en el projecte d'investigació europeu Biofilms es reuneixen fins avui a la Universitat de Girona i conclouen que «l'aigua bona
és aquella que no té ni olor ni gust
i que tot i dels nous tractaments
encara no totes són de qualitat».
Els experts s'han centrat en els
aspectes biològics de l'aigua que
bevem i han analitzat des de l'aparició d'olors indesitjables fins a
potencials creixements de patògens
o la toxicitat d'organismes que
viuen en rius i llacs, i que en alguns
casos poden arribar a l'aigua de
boca i causar molèsties.
Concretament, l'equip català del
projecte, dirigit pel professor Sergi Sabater, ha centrat la seva investigació en l'origen biològic de
les olors que apareixen a l'aigua, en
molts casos originades per cianobacteris que es desenvolupen en els
rius i que poden causar pudor de
florit a l'aigua.
En el cas de Girona, a la potabilitzadora de Montfullà (Gironès),
es fa el tractament de l'aigua del riu
Ter perquè arribi amb qualitat a les
aixetes de les cases de Girona, Salt
i Sarrià de Ter (Gironès).
Els productes químics que s'afegeixen al procés de desinfecció de
l'aigua a vegades provoquen gustos i olors no desitjables i el mecanisme perquè això no succeeixi
és la filtració amb carbó actiu, una
tècnica que s'aplicarà aquest any i
que s'espera que millori la qualitat
de l'aigua de consum.

Tritó marí. Nereo vol recuperar aquesta espècie a la Costa Brava.

Reintroduiran a Girona el cargol
de mar més gran del Mediterrani
EFE/DdeG
BEGUR

L'associació ecologista Nereo
de Begur ha iniciat un projecte
per repoblar la Costa Brava amb
el cargol de mar de dimensions
més grans del Mediterrani, el
tritó marí (Charonia lampas
lampas), segons ha informat en
un comunicat.
Els tècnics d'aquesta associació van començar a plantejarse la possibilitat de reintroduir
l'espècie en la reserva marina de
Ses Negres, al cap de Creus i a
un punt litoral de Palamós en

trobar el febrer del 2001 una femella de tritó marí ponent els seus
ous en una petita cova entre les roques situada en aquesta reserva
marina.
Aquest gasteròpode, de color taronja amb dues bandes negres a
cada tentacle i una closca de fins
a 40 centímetres, està en perill d'extinció per la pressió humana directa, ja que la closca d'aquests
exemplars és utilitzada amb fins
ornamentals i de col·leccionisme.
No obstant això, la pressió més
gran que l'home exerceix sobre
aquest cargol marí és indirecta i es
deu al deteriorament urbanístic,

industrial i urbà del litoral.Segons
Nereo, el projecte de repoblació
del tritó marí, la desaparició del
qual pot haver causat un desajust
ecològic en deixar sense depredador els equinoderms (estrelles de
mar i eriçons), està bastant avançat
actualment i científics especialitzats elaboren protocols de captura, manipulació i transport així
com programes de control i seguiment. Paral·lelament, aquesta
associació desenvolupa una tasca
al camp de l'educació mediambiental que inclou l'exposició del
desenvolupament del projecte a
una pàgina a Internet .

Unió desautoritza un
membre de la secció
local del partit
a Palafrugell
PALAFRUGELL.- La direcció comarcal al Baix Empordà i la intercomarcal a Girona d’Unió
Democràtica han desautoritzat
el membre de l’executiva local
de Palafrugell, Rafael Espasa. El
president comarcal i vicepresident de la intercomarcal, Xavier Dilmé, va contradir les declaracions d’Espasa, en les quals
criticava un altre militant del
partit.
Espasa va assegurar que Unió
de Palafrugell no estava d’acord
amb la proposta de Lluís Pujol
com a alcaldable al municipi,
en cas que Convergència no trobi candidat. Segons Espasa, Pujol va actuar «sense el consentiment del partit i tota la militància està contra ell».
Xavier Dilmé va negar aquest
extrem i va assegurar que el comitè executiu local va aprovar
proposar Pujol el 15 de gener
«sempre com a alternativa en
cas que CDC no trobi el cap
de llista». El dirigent comarcal
va afegir que la proposta va tenir en consentiment posterior
de la direcció al Baix Empordà
i de la Intercomarcal de Girona.DdeG

La nova associació
d’empresaris de les
Preses es presenta
de forma oficial
LES PRESES.- L’Associació d’Empresaris i Emprenedors de les
Preses s’ha presentat oficialment aquesta setmana, amb la
intenció de començar a treballar en temes com les subvencions a què poden accedir, la
demanada de sòl industrial, els
riscos laborals, les normes ISO
o l’accés a cursos de formació.
L’associació té el suport d’una
trentena d’empresaris o emprenedors.
L’entitat, que té la seva seu
al Centre d’Empreses d’aquest
municipi de la Garrotxa, s’ha
creat amb la finalitat d’ajudar
a l’activitat econòmica arreu de
la comarca. M.M

DAVID ESTANY

GERARDO CAMPS ADMET PROBLEMES AMB L’ATUR FEMENÍ

Les dades de la Seguretat Social a Girona

L’Estat diu que Girona bat
rècords amb 261.359 afiliats
a la Seguretat Social
P.T.V.
GIRONA

Les comarques de Girona tenen
64.576 afiliats més a la Seguretat
Social que el 1996. El secretari
d’Estat de Seguretat Social, Gerardo Camps, va informar ahir que
un total de 261.359 gironins cotitzaven a la Seguretat Social el desembre passat, xifra que el dirigent
del PP va qualificar de «rècord».
Segons Camps, el creixement a Girona supera el 7% de mitjana de
Catalunya i se situa en el 8,68%
–càlcul basat en la comparació de
dades entre el març de 1996 i 2000.
També va avançar que l’any vinent

hi haurà uns 20.000 afiliats més a
les comarques gironines.
L’atur entre les dones de Girona és l’assignatura pendent –«encara és un problema»–, després
d’haver assolit la pràctica ocupació en el cas dels homes. Així ho
va reconèixer Gerardo Camps, qui
ahir va assegurar que en aquesta
demarcació «estem molt a la vora
de la plena ocupació».
El secretari d’Estat de Seguretat Social va visitar ahir al migdia
la nova residència de Mifas a Girona i després es va reunir amb el
subdelegat del Govern, Robert
Brell, i representants sindicals. La
seva agenda va incloure una trobada amb associacions de perso-
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Dates

Els dos sexes
Número Var. %

Homes
Número Var. %

Dones
Número Var. %

Desembre 2002
Variació mes anterior
Desembre 2001
Variació mes anterior
Variació desembre 01/desembre 02
Variació desembre 00/desembre 01
Variació octubre 97/desembre 02
Variació març 97/desembre 02

261.359
-1.010
253.171
-976
8.188
8.637
47.260
64.576

155.845
-982
151.281
-1.271
4.564
4.067
24.971
-

105.495
455
101.297
296
4.198
4.684
23.531
-

nes de la tercera edat i vídues. Gerardo Camps va informar que, el
15 de gener, 133.888 pensionistes
de les comarques gironines han cobrat un pagament únic que va xifrar en 15 milions d’euros. El representant del Govern central va
afirmar que durant aquest any, i
a través de les nòmines, a Girona
es consolidarà un increment equivalent a aquesta mateixa quantitat. Seguint amb l’anàlisi de l’acció de la seva secretaria d’Estat a
la demarcació, Camps va dir que

-0,38
-0,38
-0,38
-0,38
3,23
3,53
22,07
32,82

-0,63
-0,63
-0,63
-0,83
3,02
2,76
19,08
-

0,43
0,45
0,43
0,29
4,14
4,85
28,71
-

la despesa en Seguretat social ha
crescut un 50% respecte al 1996 i
que la pensió mitjana d’un pensionista ha pujat un 38%. El polític va afirmar que el canvi en el
sistema per calcular les pensions
de jubilació serà beneficiós.
La prestació per viudetat també
s’ha incrementat un 44% en vuit
anys, segons les dades facilitades
pel secretari d’Estat i va anunciar
que millorarà un 8,5%. En l’actualitat, a Girona hi ha 31.700 persones que cobren una pensió de

Gerardo Camps.

viudetat –460.000 a Catalunya.
Camps va rebatre les crítiques del
PSOE que, recentment, ha acusat
el PP d’utilitzar millores previstes per llei com a propaganda electoral. El dirigent popular va afirma que aquests beneficis són fruit
d’una llei aprovada pel Govern del
seu partit el 1997.

