Un torderenc, ferit greu en caure al
dipOsit n-legal en obres de Les Ferreres
!:'Ajuntament va tolerar que els treballs es fessin sense permís
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- El veí de la urbanitzaci6 Les Ferreres
de Tordera Miguel Díaz va patir dimecres ferides
de diversa gravetat en caure a dins del diposit
d'aigua que els propietaris estan construint de forma
iHegal. Les obres no tenen el permís de l'Ajuntament,
L'accident es va produir dimecres cap a les set de la tarda,
quan Miquel Díaz, vicepresident
de la junta de compensaci6 de
la urbanitzaci6 Les Ferreres de
Tordera, supervisava les obres de
construcci6 d'un diposit d'aigua
que els velns de la zona estan
construint sense tenir el corresponent permís municipal. La caiguda va provocar ferides de diversa gravetat a Díaz, que una
hora després d'haver caigut va ser
traslladat en helicopter a- I'hospital Sant Jaume de Calella. Precisament, alguns velns van indicar
ahir que I'única mesura de seguretat per evitar l'accés de persones a la zona de les obres és
una cadena que pot ser superada
amb facilitat. A més, no hi ha
cap tipus de senyalitzaci6 que indiqui la realitzaci6 de les obres.
Tot i aixo, els mateixos vems també van voler deixar cIar que «Miguel Díaz no va caure al diposit
per la manca de seguretat, perque
en aquell moment s'estava interessant per l'estat de les obres».
En les tasques de rescat, que
van durar prop d'una hora, hi
van haver d'intervenir els bombers
de Tordera i els de Pineda, mentre
que els Serveis d'Emergencies

pero aquest les ha consentit. Díaz, que és vicepresident de la junta de compensaci6, va ser traslladat
en helicopter a l'hospital de Calella i ahir va ser
ingressat al de Sant Pau, de Barcelona, amb pronostic
reservat. L'accés a les obres només esta protegit
per una cadena, fet que representa un perill.

Mediques (SEM) es van encarregar de prestar els primers auxilis
al ferit. Miguel Díaz, de 65 anys
d'edat, va ser traslladat ahir a
I'hospital Sant Pau de Barcelona
en estat greu, tot i que encara
no es coneix la gravetat de les
seves lesions.
Les obres de construcci6 del
diposit i la xarxa d'aigua que estan
fent els mateixos vems de la urbanitzaci6 van generar recentment un important conflicte polític. El grup municipal del PSC,
a l'oposici6, va denunciar la realitzaci6 d'aquestes obres sense que
l'Ajuntament hagi donat el corresponent permís, mentre que
l'alcalde, Joan CarIes Garcia, de
CiU, va defensar que la paralitzaci6 de les obres podia provocar
un «greu conflicte sanitari i social
a la urbanitzaci6». Els socialistes
van criticar que l'equip de govem
«doni maniga ampla a certes urbanitzacions», en referencia a Les
Ferreres.
Eofrootameot deIs velos
Les Ferreres, una urbanitzaci6
dividia entre dos sectors de velns
etemament enfrontats, no té aigua des de fa prop de dos anys
arran d'una explosi6 en les bom-

bes d'aigua que va acabar de malmetre la xarxa. Precisament
aquesta explosió va provocar la
mort del president de la Junta
de Compensació, que en aquell
moment intentava donar més
pressi6 a les bombes de l'aigua
per poder ampliar-ne el servei.
Els velns, pero, esperen que
aquest darrer accident no provoqui la paralització de les obres,
perque estan desitjant tenir aigua
als seus habitatges aquest estiu.
En vistes d'aquesta problematica situació, els dos sectors de
velns han decidit solucionar-se ells
mateixos els problemes de subministrament d'aigua potable, ja
que l'Ajuntament els va comunicar que no podia fer-hi res. Els
velns del primer polígon de la
urbanització --que en tot moment
s'han mostrat contraris a la Junta
de Compensació vigent actualment- s'han constitult en una
cooperativa de propietaris i asseguren que disposen del corresponent permís de I'Ajuntament
per fer les obres. Aquests velns
es basen en el silenci administratiu
per argumentar la seva posició,
ja que van sol'licitar el permís
el mes de febrer i el consistori
no els ha tomat contesta.

Aspecte que oferien ahir les obres del dipOsit d'aigua de la urbanització
Les Ferreres, on va caure Miguel Díaz. Foto: FRANCESC SANTIAGO.

L'accident de dimecres, pero,
es va produir al segon polígon
de la urbanització, on els velns
estan construint la xarxa d'aigua

seguint un projecte d'urbanització
elaborat pels serveis tecnics municipals que encara no ha estat
aprovat pel pIe de l'Ajuntament.

