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TEMPORAL DE VENT I NEU

La família de l’home mort de
Tordera diu que la policia li ho
va comunicar nou hores després
La víctima és Jorge Pradenas Bermúdez, de 43 anys
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

●

Els familiars de l’home trobat mort dimarts a la zona de Sant Llop de Tordera
van denunciar ahir que la policia els ho va
comunicar nou hores després de trobar el
«Ens van dir que van trobar el cadàver a les nou del
matí, però no va ser fins a
un quart de set de la tarda
que ens van trucar per comunicar-nos-ho oficialment.» Juan Luna, oncle
de l’home que va aparèixer mort dimarts al matí en
una pista forestal de la urbanització de Sant Llop, a
prop d’Hortsavinyà, es lamentava ahir de la falta
d’informació i del retard
de la policia catalana a
l’hora d’informar la família de la víctima.
«Vam saber que havien
trobat un cadàver a Tordera per la televisió, la ràdio i
la premsa en format digital, però en cap moment

cadàver. Critiquen que es fes arribar primer la informació als mitjans i que es trigués tant a trucar-los, «tot i que anava documentat». La víctima ha estat reconeguda com Jorge Pradenas Bermúdez.

ens va passar pel cap que
fos ell. No són maneres.»
Ell és Jorge Pradenas Bermúdez, de 43 anys i natural de Badalona, on viuen
els pares i els germans.
Constava com a veí de
Tordera perquè estava empadronat al mateix hostal
on treballava de cambrer
des de feia 23 anys, segons
explica el seu oncle. «No
sabem encara, perquè no
ens han volgut explicar
res, si anava o tornava de la
feina, si va morir com a
conseqüència del fred o si
duia mòbil amb el qual
podia haver fet una trucada de socors», assenyala
Juan Luna, que assegura
que el seu nebot «no patia

cap tipus de malaltia».
Una de les hipòtesis amb
les quals treballa la policia catalana per saber les
causes de la mort de Jorge
Pradenas és que hagués
pogut tenir una indisposició que li fes perdre el coneixement i li provoqués
la caiguda. El cadàver, segons fonts de la investigació, va ser trobat bocaterrosa i sembla que poques
hores després de la mort,
perquè a l’esquena no
acumulava neu del temporal que va arrasar la zona fins a la matinada de
dimarts.
«Ens van dir que havien
trigat quatre hores a baixar-lo i que havien aprofi-

El temporal de vent i neu va afectar les urbanitzacions de Tordera. / T.M.

tat els serveis d’un vehicle judicial que actuava a
Calella per fer l’aixecament del cadàver abans de
traslladar-lo al dipòsit»,
recorda Luna, que afegeix
que no entén «per què en
aquest reconeixement i
amb la documentació que
duia a sobre en Jorge l’autoritat no va posar més in-

terès a localitzar la família. Els primers que haurien d’haver sabut que era
mort».
Juan Luna i la resta de
la família, que afirma que
estan «destrossats i desconcertats davant d’una
manca tan gran de respecte i sensibilitat», ha assenyalat que estan esperant

els resultats de l’autòpsia,
«que esperem que ens facin arribar primer a nosaltres abans que no pas a la
premsa». Tot i això, Luna
assegura que farà arribar
la seva queixa «als alts
càrrecs» del Departament
d’Interior «perquè un cas
així no s’ha de tornar a repetir».

PUBLICITAT

El director de l’escola Els Xiprers diu que
s’ha sentit abandonat per l’administració

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a
sota indicades que, amb la ﬁnalitat de seguir invertint i millorant la
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

GELIDA
Dia: 19 de març de 2010
Horari: de 8:00 a 12:00 h (Ref. 2716305)
Carrers afectats: (ST. SALVADOR PLG III, SANT SALVADOR,
ST. SALVADOR PLG I, ST. SALVADOR PLG II)

SANT LLORENÇ D’HORTONS
Dia: 19 de març de 2010
Horari: de 8:00 a 12:00 h (Ref. 2716305)
Carrers afectats: (BARGALLÓ, CAMÈLIES (DE LES), CILINDRE, CLAVELLS, OLIVERA (DE L’), PALMERA (DE LA), RIERA C. BARGALLÓ, RIU (DEL), VINYA DEL POLLASTRE)

MATARÓ
Dia: 22 de març de 2010
Horari: de 8:00 a 11:00 h (Ref. 2719787)
Carrers afectats: (BARCELÓ, COOPERATIVA, GERMANS
THOS I CODINA, JAUME RECODER, MARESME (DEL))

MOLINS DE REI

Dia: 23 de març de 2010
Horari: de 14:15 a 18:00 h (Ref. 2715353)
Carrers afectats: (ABELL, ABELL BAIX, ALBA, CLAUSELL,
CONCÒRDIA, GRAM, LÓPEZ PICÓ, MANEL BUSQUETS,
MAS RAMONET, MERCAT, MONTNEGRE, MONTSENY, NOU,
PERE DOMÈNECH, PIRINEUS, PUBILLES, RIERA BUSCARONS, SANT ESTEVE, SANT ISIDRE, SANT MARC, SANT MIQUEL, TORDERA)

PIERA
Dia: 23 de març de 2010
Horari: de 8:00 a 9:00 h i de 12:00 a 13:00 h (Ref. 2717037)
Carrers afectats: (ÀNGEL GUIMERÀ-C. CANALS, BOLETAIRES-CAN CANALS, CAN CANALS, CAN CANALS - ROSELLES, CAN CANALS (C/ ANOIA ), CAN CANALS (C/ BOSC),
CAN CANALS (C/ JARDINS), CAN CANALS (C/ MAS BOVER), CAN CANALS (C/ MIGDIA), CAN CANALS (C/ NARDS),
CAN CANALS (C/ PAU), CAN CANALS)
Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600
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Dia: 23 de març de 2010
Horari: de 9:00 a 13:00 h (Ref. 2717821)
Carrers afectats: (VALLVIDRERA)

CANET DE MAR

dilluns s’havien d’evacuar
els nens de l’escola, «FGC
va anul·lar el tren escolar
sense avisar-nos», va retreure Torrent.

AGÈNCIES / Barcelona

●

El director de l’escola
Els Xiprers, Joan Torrent,
preveia ahir reobrir les portes del centre escolar avui,
després d’haver estat tres
dies tancada a conseqüència del temporal. Torrent va
explicar que des de dilluns
no es podia passar pel camí
que uneix l’escola amb
l’estació de tren Baixador
de Vallvidrera perquè havia quedat cobert de branques, neu i gel. El camí no
va ser practicable fins ahir
al migdia, quan els operaris
van acabar les tasques de
neteja que havien començat dimarts a la tarda. Durant aquests tres dies Torrent es va sentir «oblidat»
per la administració.
Segons l’opinió del director de l’escola Els Xiprers, la situació més greu
es va viure dilluns passat,
quan els nens es van veure
obligats a recórrer el camí
que uneix l’escola amb el
tren, en el moment àlgid de
la tempesta de neu, «sense
que ningú» els ajudés o els
assessorés per saber com
havien d’abandonar el centre educatiu. Torrent recor-

 Arbres a terra al parc Güell. El grup municipal de
CiU va denunciar ahir que la nevada de dilluns passat havia deixat la zona boscosa del parc Güell «intransitable».
Segons CiU, «amb un pla integral que abordés els problemes que té el parc amb el manteniment, s’haurien pogut
minimitzar els efectes del temporal». / EL PUNT
dava que el col·legi està situat a la serra de Collserola
i és, «sens dubte, l’escola
més vulnerable quan hi ha
problemes
meteorològics». Tot i això, «mai hem
rebut una atenció especial
en cas de tempesta», hi va

afegir el director. El 85%
dels alumnes del CEIP Els
Xiprers viuen al centre de
Barcelona i es desplacen
cada dia en un tren escolar
que facilita Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
(FGC). Tanmateix, quan

Busos afectats
La circulació dels autobusos de les línies 102, 118 i
128 del Bus Barri de la zona de Collserola continuava ahir afectada i es cobria
només parcialment a causa
dels arbres que havien caigut a la carretera a causa de
la nevada de dilluns passat. Segons va informar
ahir Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
en un comunicat, els autobusos de la línia 102 no
podien accedir al cementiri de Collserola. Els de les
línies 118 i 128 tenen el
servei limitat entre les Planes i la plaça de Vallvidrera, cosa que els impedeix
accedir a les urbanitzacions de la zona. D’altra
banda, TMB va recordar
que el servei de busos està
restablert completament a
tota la ciutat; funcionen
amb normalitat les 108 línies de TMB i les quatre
de Sagalés.

