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TEMPORAL DE VENT I NEU

Investiguen si la mort d’un home a
Tordera va ser provocada pel temporal

LES DADES
Gruixos de neu
 Rupit:

70
centímetres
 Espinelves: 63 cm
 Ciuret: 60 cm
 La Coma i la Pedra:
60 cm
 Sant Feliu de
Pallerols: 59 cm
 La Pobla de Lillet:
57 cm
 Cantonigròs: 56 cm
 Muntanyola: 55 cm
 Pujalt: 55 cm
 Collsuspina: 52 cm
 Planoles: 50 cm
 Santa Pau: 50 cm
 Vidrà: 47 cm
 Taradell: 40 cm
 Navès: 40 cm
 Torà: 40 cm
 Guissona: 40 cm
 Cardona: 40 cm
 Olesa de
Bonesvalls: 40 cm
 La Bisbal
d’Empordà: 40 cm
 La Torre de
Claramunt: 38 cm
 Berga: 38 cm
 Mura: 38 cm

L’Ajuntament denuncia que els Mossos es van «desentendre» dels conductors atrapats a l’N-II
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

●

Els equips d’emergències van localitzar ahir
a primera hora de la tarda el cadàver d’un home
a la urbanització de Sant Llop, molt a prop
d’Hortsavinyà. Es desconeixen les causes de la
El cadàver va ser localitzat
ahir al voltant de quarts de
tres de la tarda en una pista
forestal i en una zona de difícil accés per la quantitat
de neu acumulada durant el
dia. Estava estirat a terra,
bocaterrosa i encara es podien veure les petjades que
havia fet abans de caure. Es
tracta d’un home de 45
anys, que treballava de
cambrer, veí de la urbanització i que, en un primer
moment, no presentava ferides que poguessin relacionar-se amb una mort
violenta.
Els Mossos, que porten
la investigació, treballen
amb diferents hipòtesis,
entre aquestes que una indisposició el fes caure quan
anava a la feina, perquè feia
aquest trajecte de manera
habitual a peu o amb bus.
El fet que les petjades fossin visibles i que l’esquena
de l’home no acumulés
gaire neu fa pensar als investigadors que la mort li
arribés a primera hora del
matí, quan el temporal ja
havia passat. Tot i això, els
resultats de l’autòpsia donaran més informació.
Caos a l’N-II
La carretera N-II va ser una
de les més afectades pel
mal temps de dilluns i el
tram entre Tordera i Maçanet de la Selva es va tallar a
primera hora de la tarda a la
circulació per l’acumula-

mort, però fonts d’Interior van posar en dubte
ahir que hagués estat a conseqüència del temporal de neu i vent. D’altra banda, l’alcalde del
municipi, Joan Carles Garcia (CiU), ha denunciat el que considera «desatenció i abandona-

ment» per part dels Mossos als conductors que
van quedar dilluns atrapats a l’N-II quan es va
tallar a la circulació el tram entre Tordera i Maçanet de la Selva. Efectius de la policia local els
van haver de rescatar.

Vehicles abandonats al tram de l’ N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva. / ACN / J.P.

ció de neu a la caçada i el
perill que això suposava
per als conductors.
Aquest tall, però, va
afectar de ple unes 200 persones que en aquell moment circulaven per la via i
que van quedar atrapades
dins dels seus cotxes sense
que els poguessin moure.
L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU), critica la «poca i deficient» feina dels Mossos. «Es van limitar a controlar el trànsit a
la rotonda de Can Bartrolí i

en cap cas van anar a rescatar les persones que estaven
dins dels vehicles», relata.
Garcia explica que l’Ajuntament no va rebre cap avís
del Departament d’Interior
en què els informessin de la
situació que hi havia a la
carretera i que no va ser fins
a les deu de la nit quan un
afectat que havia deixat
abandonat el vehicle i que
havia caminat fins a la població els va explicar la situació. «No ens ho podíem
creure, però vam mobilit-

zar els efectius de la policia
local, gent de la brigada i
fins i tot regidors amb els
seus vehicles 4x4 per arribar al tram de la carretera i,
un a un, agafar la gent de
dins dels seus cotxes per
dur-los a un lloc segur», rememora l’alcalde.
En total, van rescatar 98
persones –d’altres ja havien marxat pel seu propi
peu–, que van passar la nit
de dilluns a dimarts al pavelló municipal o en alguna
de les dues pensions de la

població. Se’ls van facilitar
mantes i peces d’abric i
menjar. «Sentim molt més
que indignació per uns fets
que no tenen justificació,
perquè, si no hi havia prou
efectius, ens haurien d’haver trucat, als ajuntaments,
a la gent del territori que
se’l coneix pam a pam i que
pot ser de molta ajuda», va
insistir.
D’altra banda, alguns
dels conductors atrapats en
aquest trem de l’N-II però
més propers al terme municipal de Maçanet de la Selva es van poder aixoplugar
al restaurant Cal Coix. Pel
que fa a l’actuació dels
Mossos, fonts del sindicat
CCOO van declarar ahir a
l’ACN que els agents desplaçats a l’N-II van sol·licitar una màquina llevaneu a
les 2 de la tarda i que aquesta no va arribar fins a la matinada. «Molts policies van
allargar la seva jornada arran de la situació que es vivia, però és evident que van
faltar efectius, cosa que denunciem des de fa temps en
un àmbit general del cos»,
va dir el portaveu del sindicat, Toni Castejón.
L’obertura al trànsit de
l’N-II en aquest tram es va
complicar ahir perquè, a
banda de la neu que hi havia acumulada, calia retirar
els vehicles i sobretot els
camions de gran tonatge
que hi havien quedat abandonats.

Ratxes de vent:
 Portbou:

133 km/h
101 km/h
 Castell d’Aro: 90
km/h
 Berga:

Temperatures mínimes
 Castell

d’Aro: -6,9
graus centígrads
 Gliscareny: -6,7
 Molló: -6,7
 Prades: -6,7
 Vielha: -5,5
 Das: -5,2
 Oliola: -4,7
 Cervera: -3,7
 Ulldemolins: -3,4

●

Nota

●

Les edicions d’ahir
i d’avui de les comarques
barcelonines
s’han hagut de publicar com a edició unificada per problemes
logístics provocats
pel temporal de neu.
PUBLICITAT
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la crònica

La neu ja es fondrà
JOSEP M. FLORES

●

Quan no són els Mossos, és el
vent; quan no és el vent, són els
focs, i quan no són els focs, és la
neu. El cas és que el conseller
Joan Saura va de pollastre en pollastre, i molt em temo que no ho
porta gaire bé. Només caldria
comparar la cara que feia a principi d’aquesta legislatura i la que fa
ara. Els anys no passen en va, i a
Saura aquesta etapa política l’ha
deixat ben baldat. Però aquest és
el preu que ha de pagar un polític

que accepta portar la conselleria
d’Interior. A la gent que porta Interior li toca gestionar les emergències i desgràcies del país, i
aquesta no és precisament ni una
tasca agradable ni agraïda. Ben al
contrari. Fas el que pots i el que
saps, i encara reps garrotades. La
gent d’Iniciativa fa temps que té
la sensació que hi ha una mena de
contuberni en contra seu i la seva
gestió al govern, i estan convençuts que aquesta campanya orquestrada de vent, foc i neu va

contra els seus principis verds,
ecologistes i de reminiscència comunista. Jo ja comença a compadir el pobre conseller Saura, perquè al final ell s’ha convertit en
l’ase de tots els cops i els seus ho
han aprofitat per fer-li el buit. I això tampoc no és just. Per sota seu
hi ha persones del seu mateix partit que manen tant o més que ell a
la conselleria i que a base
d’aprendre a esquivar el bulto han
aconseguit salvar-se de la crema
política. Dilluns, quan ja feia dues

hores que estava atrapat juntament amb centenars de conductors més a l’autopista AP-7 entre
Martorell i Vilafranca, amb un
tou de neu realment inquietant i
una tempesta que no cessava,
vaig sentir per la ràdio el secretari
general d’Interior, Joan Boada,
que feia una descripció de la situació del país gens aproximada a
la realitat que vivíem. La sort del
senyor Boada és que la neu es
fondrà i encara li hauran de donar
les gràcies.

