
■ Diari de Girona DIVEnDRES, 5 D’AGOST DE 2016 15

EL BAIX EMPORDÀCORREU ELECTRÒNIC
baixemporda@ddg.cat

El servei de Platja d’Aro l’integren 23 socorristes.
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El servei de salvament i socor-
risme a les platges de Platja d’Aro,
desenvolupat per Pro-Activa Ser-
veis Aquàtics i integrat en el pro-
grama «Fem Platja!» de la regido-
ria de Serveis Municipals de l’A-
juntament, ha realitzat durant la
primera part de estiu (del 4 de juny
al 31 de juliol) 537 atencions sa-
nitàries en els tres espais on té pre-
sència –sa Conca, platja Gran i
cala Rovira–. També  a dut a terme
118 ajudes per banyar-se a usua-
ris amb mobilitat reduïda i 2.686
accions preventives per evitar si-
tuacions de risc (ocupació de ca-
iacs i patins de la zona de bany o
de banyistes dels canals per a em-
barcacions o avisos a pescadors i
a amos de gossos).

Comparant dades a l’equador
de la temporada amb l’estiu pas-
sat, hi ha un augment tant del
nombre d’accions preventives (del
25%) com de les ajudes al bany per
a persones amb mobilitat reduïda
(del 50%). En relació amb les as-
sistències sanitàries (han baixat un

1%), el nombre més alt són les de-
rivades de ferides lleus (249), i tot
seguit per les picades d’animals
marins (160). S’han registrat 26 fe-
rides greus: deu asfíxies per im-
mersió, quatre lipotímies, tres frac-
tures, una luxació i vuit més per al-
tres situacions diverses. S’han
efectuat deu rescats i deu evacua-
cions hospitalàries. Amb relació als
indicatius de seguretat situats en
sis punts de la façana marítima
(quatre a la platja Gran al Cavall
Bernat, Centre, Ridaura i Riuet;
una a cala Rovira i a sa Conca) han
registrat majoritàriament bande-
ra verda (96%), minoritàriament
groga (4%) i cap dia bandera ver-
mella. 

El servei de salvament està in-
tegrat per 23 socorristes distribu-
ïts en cinc punts de socors, set ca-
dires i un torre de vigilància, però
també a peu de platja. Es compta
amb un servei propi d’embarcació
i moto aquàtica de salvament,
quatre caiacs, un quad i dues bi-
cicletes de seguiment. També dis-
posa de tres desfibril·ladors.
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El servei de socors de
Platja d’Aro ha fet ja més de
500 atencions sanitàries

Albert Bou, Antoni Vila Casas i el
Cor Anselm Viola seran distingits
aquest any amb la medalla del
Montgrí, el màxim distintiu cívic
que concedeix l’Ajuntament des
del 1986 amb l’objectiu de reco-
nèixer les persones i els col·lecti-
us que han destacat en algun as-
pecte de la vida municipal. L’acte
institucional de lliurament se ce-
lebrarà el dimecres 24 d’agost,en el
marc de la Festa Major.

El cor Anselm Viola va néixer l'a-
ny 1977 a Torroella de Montgrí a
iniciativa de mossèn Josep Quer.
L'han dirigit Josep Gispert, Salva-
dor Comalada, Josep Lluís Rabas-
só, Joaquim de la Cuesta, Jordi

Molina, Ramon Manent i actual-
ment Maria José Toledano. El 1986
va adoptar el nom d'Anselm Vio-
la, cèlebre compositor torroellenc
del segle XVIII, mestre de l'Esco-
lania i Capella de Música de Mont-
serrat. Ha actuat arreu de Catalu-
nya i ha ofert concerts a Formen-
tera, Hondarribia i Marsella, col·la-
borant amb diverses corals i or-
questres. Ha impulsat la creació de
nombrosos espectacles d’extraor-
dinària qualitat. Aquest any, con-
juntament amb l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí, va impulsar
amb gran èxit un projecte inno-
vador d’àmbit nacional com és
L'Empordà Canta, una trobada
de corals vingudes d'arreu de Ca-

talunya.
Albert Bou i Vilanova (Torroella

de Montgrí, 1951) ha estat una
persona estretament vinculada a
la vida social, política i cultural del
municipi. Els darrers anys de la
dictadura va mantenir un ferm
activisme en el creixent teixit as-
sociatiu de la vila i el seu compro-
mís amb el municipi el va portar
l'any 1979 a encapçalar la candi-
datura unitària que guanyaria les
primeres eleccions democràti-
ques. Va ser doncs, el primer al-
calde de la democràcia, càrrec
que va ocupar fins al 1987. Ha
format part de diferents entitats
culturals com Joventuts Musicals
de Torroella de Montgrí, entitat de

la qual n'és president des del gener  
Antoni Vila Casas (Barcelona,

1930) és un referent nacional pel
seu compromís amb l'art i la cul-
tura. Ha estat mecenes de nom-
broses iniciatives culturals i l'any
2000 va escollir Torroella de Mont-

grí per instal·lar el Museu de Fo-
tografia Contemporània de la Fun-
dació Vila Casas, en l’emblemàtic
Palau Solterra. La Fundació Vila
Casas ha esdevingut una peça fo-
namental en la proposta cultural
que ofereix Torroella de Montgrí.
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El cor Anselm Viola, Albert Bou i
Vila Casas, Medalles del Montgrí

El cor Anselm Viola, un dels guardonats amb la Medalla.
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L’alcalde de la Bisbal d’Empor-
dà, Lluís Sais (ERC), va dictar ahir
un ban en què comunicava a la
població que l’aigua de la xarxa pú-
blica «no és apta ni per beure ni
per cuinar». El motiu és que l’aigua
es troba contaminada per excés de
dos herbicides, el Diuron i el Ter-
butilazina, que s’utilitzen per con-
trolar les herbes no desitjabes en
els conreus. D’acord amb la mos-
tra analitzada per la concessionà-
ria del servei, Sorea, s’ha detectat
una concentració de Diuron de
0,19 micrograms per litre, mentre
que la de Terbutilazina ha estat de
0,53 micograms per litre. Segons el
ban, aquestes concentracions es-
tan per sobre les que permet la
normativa espanyola (però per
sota de l’Organització Mundial
de la Salut en el cas de la Terbuti-
lazina, que estableix un valor mà-
xim de 7 micrograms per litre, in-
forma el ban).

L’alcalde va exposar que ahir
van rebre la comunicació de Sorea
d’aquesta analítica, el segon con-
trol després que un primer ja do-
nés valors d’excés de presència
d’herbicides. Sais va precisar que,
en aquesta segona analítica, els va-
lors de concentració havien dis-
minuït. El ban de l’alcalde informa
que l’aigua sí que es pot seguir uti-
litzant «per dutxar-se, rentar la
roba, rentar els estris de cuina, re-
gar les plantes o altres usos sense

risc per a la salut».  
El comunicat de l’alcalde de la

Bisbal afegeix que les administra-
cions faran «controls continus
que permetran valorar les mesu-
res correctores aplicades» amb
l’objectiu de restablir «al més aviat
possible les condicions aptes per
al consum».

Finalment, Lluís Sais recomana
a la població de la Bisbal «un con-
sum moderat de l’aigua de la xar-
xa, i evitar-ne el malbarament» ja
que apunta que un dels motius
que pot provocar que hi hagi
aquesta concentració excessiva
dels dos herbicides seria «els bai-
xos nivells dels pous». 
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L’aigua de la Bisbal
està contaminada
per excés de dos
herbicides

L’alcalde ha dictat un ban on anuncia 
que «no és apta ni per beure ni per cuinar»


L’alcalde Lluís Sais (ERC).

ANIOL RESCLOSA

L’Àrea de Medi Ambient de l’A-
juntament de Palamós ha incor-
porat per aquest estiu la neteja en
profunditat dels carrers del barri
vell de Palamós amb l’aplicació
d’un servei amb màquina deca-
padora. El procés que es duu a ter-
me permet la neteja dels greixos i
els olis que taquen el paviment
dels carrers, mitjançant l’aplicació
d’aigua calenta a 80 graus i a una
alta pressió, han informat fonts
municipals.

Aquest sistema de neteja en
profunditat s’aplica durant els
mesos de juliol i agost i es realit-
za a la zona del barri vell de Pala-
mós, on s’ubiquen molts establi-
ments comercials i de restauració
del municipi, dins un àmbit molt
freqüentat durant l’estiu. Les tas-
ques es fan en diferents jornades
que es reparteixen durant aquests
dos mesos treballant durant prop
de sis hores contínues, i per trams,
en els diversos carrers del barri
vell. 

L’Ajuntament ha inclòs aquest
servei dins el reforç extraordina-
ri de neteja de l’estiu. Aquest aug-
ment de les tasques de neteja,
basades en l’increment d’operaris
i de la freqüència de serveis, s’a-
llargarà fins al 31 d’agost.
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Palamós
incorpora una
màquina per
netejar greixos i
oli dels carrers

La màquina decapadora.

DdG

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMARQUES

33000

5517

Diario

336 CM² - 30%

882 €

15

España

5 Agosto, 2016


