El veí de la urbanització
Les Ferreres,
de Tordera, Santiago Losada, de 47 anys,
va morir dimecres a la nit en una forta
explosió que es va produir a les instaHacions que proporcionen
aigua potable a

la urbanització. En el moment de l'explosió, Losada, que era el president de
la Junta de Compensació
de la urbanització, estava acompanyat per un altre
veí i per un tecnic de l'empresa Seraigua,

encarregada del manteniment
de les instaHacions, els quals van patir ferides de
poca consideració. Segons sembla, Losada
i l'altre veí havien demanat al tecnic que
augmentés la potencia de l'aigua.

Un veí de Tonlera mor en una explosió a
les instaI·lacions d'aigua d'una urbanització
L'explosióes va produir dimecres a la nit,
i dues persones més van patir ferides lleus

Havia anat allloc del sinistreper demanar a 1
un tecnicmés potencia en el subministrament
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• Tordera.- L'explosió es va
produir cap a 2/4 de 10 de la
nit, després que el veí Miguel Díaz
expliqués a Santiago Losada que
des de feia hores no arribava aigua
a casa seva. Tots dos van aprofitar
que llavors 1'0perari de Seraigua
Francesc Gallego estava treballant en les instaHacions de subministrament per demanar-li que
incrementés la pressió i així fer
arribar aigua a tota la urbanització, segons van indicar diversos
ve"ins. L'increment de la pressió
en les bombes va provocar presumiblement l'explosió. Santiago
Losada va morir a l'acte, mentre
que Díaz i Gallego, per la seva
banda, van patir ferides poc importants. Tots dos van ser traslladats a I'Hospital Sant jaume
de Calella, i durant la nit van
ser donats d'alta. Avui esta previst
que declarin al jutjat d'Arenys que
porta el caso
La policia judicial de la Guardia
Civil s'ha encarregat de les investigacions per determinar les
possibles responsabilitats de la
Junta de Compensació de la urbanització, de l'empresa que gestiona la xarxa d'ai ··es i I'A'untament, ates que les instaHacions
són municipals.
Ve"insde Les Ferreres han indicat que diariament alguns parceHistes manipulen lliurement les
instaHacions on estan emplal$ades
les bombes de l'aigua sense que
cap tecnic de l'empresa Seraigua,
que té la seva seu a Palafolls,
hi estigui present. El gerent de
l'empresa concessionaria, L1uís
Grimal, no va voler manifestar-se
sobre les circumstancies en que
es va produir l'explosió, aHegant
que encara no havia pogut parlar
amb 1'0perari responsable del
manteniment. Grimal va precisar,

pero, que el president de la Junta
de Compensació no disposava de
clau per accedir a les instaHacions.
Seraigua espera que el jutjat
d'Arenys permeti als tecnis de
l'empresa entrar a les dependencies i poder restablir el subministrament, ja que ahir el recinte
estava precintat. Grimal va indicar
que el servei no es podra restablir,
probablement, fins dilluns. Mentrestant, l'Ajuntament ha garantit
als velns que durant el cap de
setmana podran disposar d'aigua
potable, ja que la brigada d'obres

i serveis portara cistemes a la urbanització. Durant el dia d'ahir
els responsables municipals van
mantenir contactes amb el jutjat
d'Arenys per demanar que la investigació finalitzi com més aviat
millor i que l'empresa concessionaria pugui arreglar la instaHació.
Els danys materials provocats per
l'explosió, que encara no s'han
avaluat, són molt importants i poden haver afectat la totalitat de
la instaHació de les bombes d'aigua.
L'explosió va coincidir amb la
celebració d'un pIe de I'Ajunta-

ment de Tordera, que precisament
havia de debatre l'aprovació definitiva de la Junta de Compensació d'aquesta urbanització. Per
aquest motiu una cinquantena de
velns de Les Ferreres van assistir
a la sessió, en el transcurs de
la qual van reiterar que des de
feia setmanes patien greus problemes en el subministrament de
l'aigua. Alguns velns es queixaven
que mentre la piscina de la urbanització funcionava amb normalitat, molts d'ells es passaven
dies sencers sense disposar d'aigua
potable.

