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TEMPORAL DE VENT I NEU

Una morta i més de cent intoxicats pel
fum de sistemes alternatius de calefacció
La inhalació d’un generador va causar la víctima mortal, una dona de 41 anys, i va enverinar greument els seus pares
T. SOLER / Ò. PINILLA / N. ASTORCH
Ultramort / Girona

● Una veïna d’Ultramort, a l’Alt Empordà, va morir dimecres al vespre com a
conseqüència de la inhalació del fum d’un

Feia gairebé tres dies que a
Ultramort no hi havia llum
i la família Mascarreras va
instal·lar el generador al
seu domicili del número 5
del carrer Figueres d’Ultramort, el dimecres, a les
sis de la tarda. Faltava un
cable d’extensió i a les set
de la tarda el lampista hi va
tornar per acabar de completar la instal·lació. Va picar la porta però ningú no
li va obrir. Ho va trobar
molt sospitós perquè sabia
que la família havia de ser
a casa i va acabar avisant
els Mossos i esbotzant la
porta. Un cop a dins, van
trobar les tres persones immòbils i el generador en
marxa. La filla era morta,
però els pares van ser traslladats en ambulància fins
a Palamós, on van entrar a
la cambra hiperbàrica i
van començar un procés
de recuperació que va permetre que ahir ja els traslladessin a una habitació
de planta.
A l’escenari dels fets, la
comitiva judicial va fer
l’aixecament del cadàver i
els Mossos van realitzar
una inspecció ocular. I van
descobrir que hi havia finestres obertes. Tot i que
els investigadors troben
estrany que es produís una
intoxicació amb resultats
tan fatals en només una
hora de funcionament del
generador havent-hi punts

generador i més d’un centenar de persones van resultar intoxicades pel mateix
motiu en diverses poblacions de les comarques gironines, on molts ciutadans
han hagut de recórrer a sistemes alternati-

us per combatre la fred. En el cas de la víctima mortal, va ser el fum del generador
que havia instal·lat al menjador el que la
va matar i va deixar ferits greus els seus
pares. L’alcaldessa d’Ultramort culpa les

elèctriques i l’administració del succés
per la tardança a normalitzar la situació.
D’altra banda, l’autòpsia ha revelat que
una hipotèrmia va causar la mort de l’home trobat a Tordera.

Moment en què l’home era evacuat pels equips sanitaris, a la carretera Barcelona de Girona. / LLUÍS SERRAT

Cau un bloc de gel i fereix un home, a Girona
ÒSCAR PINILLA / DANI VILÀ / Girona
● Un alemany de 65 anys va resul-

tar ferit ahir al migdia a Girona per
l’impacte d’un tros de gel que es va
desprendre de la teulada de l’escola
Vedruna. Els fets van tenir lloc
de ventilació, l’autòpsia
apunta, sense dubtes però
en espera dels resultats definitius, que Rosa Mascarreras, de 41 anys, va morir
per intoxicació de monòxid de carboni. Els experts

mentre l’home i un grup de veïns de
la zona estaven intentant acordonar
la vorera de l’escola perquè començaven a caure blocs de gel. L’home,
qui per precaució estava en un dels
extrems, va tenir tanta mala sort que

anomenen «mort dolça» la
causada pel monòxid de
carboni perquè no desprèn
olor ni dóna cap senyal
d’alarma, i les víctimes no
senten res, entren en coma
i moren per aturada car-

li va caure un dels blocs al damunt.
Va ser traslladat a l’hospital Trueta
després d’haver perdut la consciència i de tenir un trau a la cara, i ahir al
vespre continuava ingressat en espera que li fessin una prova.

diorespiratòria. El monòxid entra a la sang, competeix amb l’oxigen, es posa
al seu lloc i impedeix que
l’oxigen arribi a les cèl·lules.
A banda d’aquests tres,

a les comarques gironines
s’han registrat 105 casos
més d’intoxicació per inhalació de fums de sistemes alternatius de calefacció. La majoria s’han tractat a l’hospital de Palamós,

perquè és l’únic de la demarcació que disposa de
cambra hiperbàrica, on, de
moment, han rebut tractament un total de sis afectats. Entre aquestes persones, i segons es desprèn de
l’informe dels bombers
del dijous a la matinada,
tres persones van resultar
intoxicades lleument pel
fum quan es va declarar un
incendi en un d’habitatge a
Blanes. Les tres persones
van ser evacuades a l’hospital comarcal. A CastellPlatja d’Aro, cinc persones, quatre adults i una
menor van resultar intoxicades per la mala combustió d’un braser. Els ferits
van ser evacuats a l’hospital de Palamós.
També hi va haver un
cas d’intoxicació a Llagostera pel fum d’un grup
electrogen. L’incident va
afectar dos adults i dos
nens, que van ser traslladats al Santa Caterina. I un
altre episodi d’intoxicació
per la combustió d’unes
brases que va tenir lloc a
Santa Cristina d’Aro va fer
que un matrimoni i el seu
fill fossin evacuats a l’hospital de Palamós. El coordinador de la unitat de medicina hiperbàrica de
l’hospital de Palamós, José Inoriza, ha explicat que
el monòxid de carboni
s’allibera quan la combustió és incompleta.

L’home trobat en un camí de Tordera va morir de fred
T.M. / Tordera

●

Jorge Pradenas Bermúdez,
l’home que va ser localitzat dimarts en un camí de la urbanització de Sant Llop de Tordera,
va morir de fred. Aquesta és la
conclusió preliminar a la qual
han arribat els forenses que
duen a terme l’autòpsia del cadàver. Segons especifiquen en
els primers resultats, l’home
hauria mort possiblement per
una arítmia per hipotèrmia. La
hipotèrmia es produeix en un
cos quan la temperatura baixa
dels 35 graus per condicions
extremes de fred i, en els casos

més greus, que condueixen a
l’aturada del cor, quan el cos
arriba als 14 graus. L’informe
preliminar diu també que Jorge
Pradenas hauria mort la mateixa tarda de dilluns, quan la nevada a la zona de Tordera es va
intensificar i va provocar els
primers talls als accessos a les
urbanitzacions. Els investigadors treballen amb la hipòtesi
que l’home, que tenia 43 anys i
vivia i treballava a l’hostal Sant
Llop, marxava cap a Tordera
quan li va sobrevenir la mort.
En aquest cas, no es descarta
que l’individu decidís fer a peu

el trajecte que el separava d’algun nucli més poblat en veure
que la situació climatològica es
complicava i corria el risc de
quedar-se incomunicat. La zona de Sant Llop és de les més
allunyades del municipi, en
l’àmbit del Parc Natural del
Montnegre i el Corredor i molt
a prop d’Hortsavinyà.
Els forenses han confirmat
que el cos no presentava cap
cop ni ferida que pogués explicar què hi feia estirat bocaterrosa sobre el camí. Per tant, encara falta esbrinar quin va ser el
motiu que va provocar que Jor-

ge Pradenas acabés al terra. No
es descarta que es pogués trobar
malament o que perdés el coneixement. La família de Jorge
Pradenas Bermúdez va assegurar dimecres que no tenia cap
malaltia i que el seu estat de
salut era bo. En tot cas, l’autòpsia no serà ferma fins que no
arribin les proves toxicològiques, que completaran l’informe.
Una segona mort al Maresme
D’altra banda, ahir també es va
confirmar que el Departament
d’Interior també investiga una

segona mort que podria estar
relacionada amb la tempesta de
neu i vent del 8 de març passat.
En aquesta ocasió, es tractaria
d’un home de 83 anys i veí de
Calella que va ser trobat mort a
la seva vinya, on encara feia
tasques de pagès. La mort el va
sorprendre també durant la tarda vespre del mateix dilluns.
Els primers resultats de l’autòpsia, però, indiquen que l’ancià tenia una patologia prèvia
de certa gravetat relacionada
amb el cor que li hauria provocat la mort per una aturada cardíaca.

