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Un camió que transportava 14.000 litres
de líquid corrosiu bolca a l’N-II a Tordera
Es van vessar 2.500 litres de clorur de zinc i l’ACA descarta que s’hagi pogut contaminar el riu
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

J Un camió de gran tonatge que transportava
14.000 litres de clorur de zinc, un material
corrosiu, va bolcar ahir al matí a l’N-II a
la rotonda de Can Bartolí de Tordera. Part
L’accident va passar a
quarts de set del matí. El
camió anava en direcció
a França quan durant la
maniobra per vorejar la rotonda de Can Bartolí, molt
a prop del riu Tordera, va
bolcar. El conductor, Josep Maria Codina, va patir
només contusions i va atribuir l’accident al desplaçament del líquid cap a un
dels costats del camió.
L’accident va obligar a
tallar el trànsit de l’N-II
en els dos sentits, la GI-512
en sentit Tordera i la
GI-600 en sentit Blanes,
i en un radi inicial de tres
quilòmetres que durant el
matí es va anar reduint.
Durant tot el matí hi va
haver cues quilomètriques
de vehicles. En els primers
moments es va témer per
la formació d’un núvol
tòxic i es va alertar els veïns
de les urbanitzacions properes, Sant Daniel i Mas
Mora. A aquestes zones
també se’ls va tallar el subministrament d’aigua fins
que es va descartar que
el clorur de zinc hagués
contaminat els pous. Tècnics de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) van agafar mostres i van determinar que el vessament
només havia afectat el clavegueram que va a parar
a uns antics aiguamolls i
també, «superficialment»,
la riera de Valldemaria.
L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU), va
corroborar que el subministrament d’aigua s’havia

de la càrrega, distribuïda en 14 bidons, es
va trencar i va vessar uns 2.500 litres a la
via. L’activació del pla d’emergències Transcat
va obligar a tallar la carretera en els dos
sentits i a establir un perímetre inicial de

seguretat de fins a tres quilòmetres. Trenta
dotacions de bombers es van desplaçar a la
zona per contenir el vessament i evitar que
el clorur de zinc arribés a la llera de la Tordera
i contaminés el riu.

El camió bolcat a la rotonda de Can Bartolí de Tordera. / QUIM PUIG

restablert i que el vessament no havia provocat
problemes greus. Tot i
això, el Consell Comarcal
del Maresme, que gestiona
l’aigua en alta d’onze municipis que s’abasteixen
dels pous de la Tordera,
va decidir tallar les captacions i agafar només aigua de la dessalinitzadora
de Blanes «fins que es
comprovi que l’aigua subministrada no ha patit cap
alteració». .

Perillós però no inflamable
J El clorur de zinc que transportava
el camió provenia de l’empresa Lipmes de Manresa i la seva destinació
final era Anglaterra. El vehicle, però,
només el portava fins al Boló, a la
frontera francesa. Segons va explicar
el responsable de seguretat de la firma,
Jordi Vilella, els 14.000 litres de líquid
—amb un pes aproximat de 18.900
quilos— estaven diluïts en aigua en
un 58%, «cosa que en reduïa la perillositat». El clorur de zinc, segons

Vilella, s’utilitza per fer banys galvanitzats i piles salines. És un producte
qualificat de perillós, altament corrosiu però no inflamable. Vilella assegurava que la quantitat vessada «té
poca repercussió» i que la rapidesa
amb què han actuat els bombers ha
evitat riscos. l’alcalde de Tordera ha
demanat als veïns de Sant Daniel i
Mas Mora que no usin l’aigua durant
uns dies «ni per beure ni per cuinar
per precaució». .

Els advocats d’ofici de Girona es «revolten» contra
la Generalitat per exigir retribucions millors i puntuals
M. ÀNGELS PAGÈS / Girona

J Els advocats del torn d’ofici del Col·legi de Girona
estan tips del poc que cobren i del retard amb què la
Generalitat els paga, i han
acordat començar a fer
pressió. De moment, han
elaborat un document amb
una llista de greuges i reclamacions, i l’han fet arribar
a Justícia i al Síndic de
Greuges. S’han donat de

termini fins a final d’any i si
Justícia no escolta les peticions, les accions seran més
contundents, segons ha
anunciat el president del
torn d’ofici de Girona, Jaume Rovira Pato. Entre les
mesures que s’han posat sobre la taula hi ha fer concentracions i anar a assistir un
detingut esgotant les vuit
hores que tenen de marge,
en lloc d’acudir-hi de segui-

da, com acostumen a fer. El
Col·legi de Girona busca la
complicitat dels col·legis de
la resta de Catalunya, que
reiteradament han mostrat
també el seu malestar per
les retribucions. En la llista
de greuges, els advocats del
torn d’ofici (400 del total de
1.400 col·legiats a Girona)
critiquen els criteris interpretatius i restrictius fixats
pel barem de retribucions; i

que no se’ls paguin determinades feines, com les assistències a declaracions judicials, en rodes de reconeixement i en escorcolls domiciliaris. A més, reclamen
que se’ls pagui puntualment. En aquest sentit, Jaume Rovira recorda que encara els deuen una tercera
part dels mesos de novembre i desembre passats, percentatges d’entre un 5% i un

25% dels mesos de gener a
juliol d’enguany, i tot el setembre i l’octubre. Per la
seva banda, Justícia diu que
als advocats de Catalunya
se’ls paga més que, per
exemple, els que depenen
de la Comunitat de Madrid
o del ministeri; i que els retards en el pagament del
2004 són conseqüència de
les «comprovacions complementàries».

La declaració
d’un mossèn
contradiu la
versió de l’únic
testimoni del crim
d’un indigent a
Barcelona
J Barcelona. L’únic testimoni que culpa el jove
Crisanto Nieve d’haver
cremat viu un indigent
a la plaça Valldonzella
de Barcelona la nit de
Nadal del 2002 no va
presentar-se ahir al judici. Carlos, un indigent
amb antecedents policials, és el nom d’aquest
testimoni que tot i estar
protegit ara és en parador desconegut. A
més, el mossèn de l’església de Santa Maria
de Montalegre, davant
de la plaça, va assegurar
que Carlos va confessar-li que Nieve —que
s’enfronta a 23 anys de
presó per l’assassinat—
no havia calat foc a l’indigent malgrat que va
dir-ho a la policia i va
demanar-li que «solucionés» aquest entrallat. El mossèn va relatar que el testimoni
li havia fet la revelació
a peu de carretera i després ell ho va explicar
a l’advocat de l’acusat. / M.P.

Detingut amb una
taxa d’alcoholèmia
que multiplicava per
cinc el límit permès,
a Campdevànol
J Campdevànol.

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la matinada
un jove de 18 anys, veí
de Campdevànol, que
conduïa de manera temerària i amb una taxa
d’alcoholèmia cinc vegades superior a la màxima
permesa. A un quart d’una de la matinada els
agents van veure un vehicle aturat al mig de
la carretera al quilòmetre 109 de l’N-152, a
Campdevànol. En veure
els Mossos, el conductor
va fugir en direcció al
polígon industrial Casanova de Baix de Campdevànol. Els agents van
seguir el vehicle fins a
la Colònia Noguera, on
el van aturar. Com que
el conductor presentava
símptomes evidents d’anar begut, els mossos el
van sotmetre a la prova
d’alcoholèmia i va donar
un resultat que multiplicava per cinc la taxa
màxima permesa. / C.S.

