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Unxafec moltintensde
mitja hora inunda la part
baixa del poble
L'aigua va afectar botigties ihabitatges
FRANCESC

SANTIAGO

• Un intens xafec de mitja hora
va mundar ahir a la tarda la part
baixa de la poblaci6 de Tordera.
Les clavegueres. no van poder
engolir la forta pluja i alguns
carrers van acumular més d'un
pam d'aigua. La Policía Local
i elsbomb6rs de Tordera van .
haver '.de fer diverses sortides
. perque alguns comer~ i ha~
bitatges van· quedar completamentnegats. El Camí Ral, principal vía d'accés al municipi, el·
carrer ~gvert. l'avinguda Fibracolor i la zona comercial de
Mas Martí van ser alguns deis
punts més afectats per la pluja.
Als carrers Gaudí. Doctor Fleming i Sant Antoni les clavegueres semblaven brolladors
d'aigua, ates que les tapes van
saltar. Alguns veins van atribuir
aquesta situaci6 al mal estat de
les clavegueres· i a la b,utícia
que hi havía acumulada. El regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis, Lluís:Qarrera (AIT), va negar ahiraquestahipc)tesi. «Amb
una tromba d'aigua tan forta és
logic que les clavegueres no puguin donar l'abast; pero també
és cert que la situaci6 es va normalitzar de seguida», va die Barrera. En alguns punts del poble

es van· próduir prdblemes amb
el subministramentel.ectric, tot
i que ahir mateix es van solucionar. Lapolicia va rebre moltes
trucades de queixa perque en
algunes case~'1esaigüeres van
quedar embossades.
Un deis punts més conflictius
va ser el CamíRal, on els treballadorsd'un.supermercat van
haver de tanear les portes de
l'establiment i dedicar-se a treure l'aigua amb galledes. A l'avinguda Fibracolor un cotxe va
quedar aturat perque li va entrar
aigua al motor, fet que va provocarproblemes de transito Els
bombersYanfet, durant la tarda,
una dese:nade sortides, totes relacionades amb l'acumulaci6
d'aigua en els baixos d'alguns
edificis.
La tempesta d'ahir es va concentrar només a Tordera.·EI xafec va durar mitja hora: des de
214de 6 fins a les 6 de la tarda.
En aquest espai de temps tan
eurt van caure 39litres per metre
quadrat. Tot i aixo, en el conjunt
de la t8!da els litres d'aigua per
metre quadrat van ser 44,6. Ahir
no es descartava que el mateix
núvol que va descartegar a Tordera fes el mateix en algun altre
poblede la rodalia.

