Denuncien que abans de
I'explosió de Tordera algú
va entrar a les instal·lacions
La porta de la caseta havia estat for~ada
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- Francisco Gallego,
operari de I'empresa Seraigua,
que s'encarrega del subministrament d'aigua potable a la urbanització Les Ferreres, de Tordera,
va denunciar dimecres -hores
abans de produir-se I'explosió a
les bombes de I'aigua que va causar la mort de Santiago Losadaque un desconegut havia forc;at
la porta de les instaHacions d'aigua. En la denúncia, presentada
a les 12 del migdia de dimecres
a la Guardia Civil de Tordera,
el tecnic assegurava que no havia
detectat cap desperfecte en la instaHació, tot i que s'especulava
que algú podria haver incorporat
a I'aigua alguna substancia nociva.
Gallego, que fins ahir no va
ser localitzat per aquest rotatiu,
va manifestar que des que s'encarrega del manteniment de la
xarxa d'aigua de la urbanització
Les Ferreres s'ha sentit coaccionat
per alguns velns. Segons l'operari,
el mateix dia de l'explosió un
membre de la urbanització el va
amenac;ar dient-li que «tenia els
dies comptats» com a encarregat
de l'aigua. La urbanització Les
Ferreres pateix des de principi
d'estiu fortes restriccions d'aigua,
la qual cosa ha provocat enfrontaments entre els vems. Francisco
Gallego és l'encarregat de donar
aigua a cada sector de la urbaIlització en funció de l'aigua que

hi hagi disponible.
Dimecres a la nit Francisco Gallego, acompanyat pel president
de la junta de compensació, Santiago Losada, va anar a les instaHacions de subministrament per
tal de canviar les sortides i donar
aigua a un altre sector de la urbanització. En entrar a les instaHacions, va adonar-se que hi
havia una fuita d' aigua i, abans
de poder avisar Losada, tota la
instaHació va explotar. «Encara
no sé com vaig sortir iHes de
l'explosió, pero el que esta ciar
és que Santiago Losada en va patir
les conseqüencies», va dir I'operari, que va deixar cIar que en
cap moment el president de la
junta de compensació va manipular les bombes d'aigua.
Gallego va dir que l'únic que
tenia aceés a les instaHacions d'aigua era elloMalgrat aixo, els velns
de la zona van assegurar el dia
de l'explosió que diversos membres de la urbanització entraven
Iliurement a les instaHacions sense que hi fos present I'operari.
El recinte afectat per l'explosió
continua tancat per ordre del titular del jutjat d'instrucció número 6 d'Arenys de Mar. Al Ilarg
del cap de setmana I'Ajuntament
de Tordera proporcionara aigua
a la urbanització amb camions cisterna, i és previst que dilluns es
pugui restablir el subministrament
d'aigua potable.

