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Incendis en dos
jardins a l’Urgell

FOCS

❘ TÀRREGA ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
dos incendis que van afectar
dos jardins aTàrrega i a Puig-
verd d’Agramunt. A més,
ahir els bombers també van
sufocar un incendi de canyes
i bardisses a les Borges Blan-
ques.

Ferit en una sortida
de via a Bell-lloc

SUCCESSOS

❘BELL-LLOCD’URGELL ❘Una persona
va resultar ahir lleument feri-
da en una sortida de via a l’au-
toviaA-2, a l’altura de Bell-
lloc d’Urgell. L’accident es va
produir a les 10.23 hores.Tam-
bé a l’autovia, es va cremar la
roda d’un cotxe aMollerussa.

El nen que va
caure a Fraga
ingressa a l’UVI

SUCCESSOS

❘ FRAGA ❘ Els serveis socials de
la comarca del Baix Cinca
han enviat al jutjat de Fraga
l’atestat del nen de 5 anys
que dilluns va caure des de
la finestra d’un primer pis, ja
que el menor es trobava sol
a l’habitatge quan va passar
l’accident (vegeu SEGRE
d’ahir). El menor està cons-
cient, estable, amb pronòstic
greu i ingressat a l’UCI pedi-
àtrica.

SUCCESSOSCONTRABAN
GUÀRDIA CIVIL

L’arrestat ocultava el tabac en aquest doble fons.

Detingut amb una partida de
100.000 € en tabac de contraban
❘LAFARGADEMOLES ❘LaGuàrdia Ci-
vil va detindre divendres pas-
sat un veí de Puigcerdà que va
ser sorprès quan portava gai-
rebé 30.000 paquets de tabac
de contraban, valorats en més
de 100.000 euros, amagats en
el doble fons d’una furgoneta

Fiat Ducato. Després de detec-
tar la partida en un control ru-
tinari a la frontera de la Farga
de Moles, els agents van pro-
cedir a arrestar el conductor
del vehicle, J.M.G.B., de 58
anys. La partida era de paquets
de tabac rosAustin Red.

❘VIELHA ❘ El jutjat de primera ins-
tància i instrucció deVielha in-
vestiga una infermera de l’hos-
pital de la capital aranesa denun-
ciada per intrusisme laboral, ja
que exercia de fisioterapeuta
sense tindre suposadament la ti-
tulació necessària. La denúncia
la va interposar una pacient el
passat mes d’octubre quan es va
sotmetre a una sessió amb la de-
nunciada. “Em va col·locar els
elèctrodes a la zona del turmell
on tenia una placa metàl·lica i
vaig començar a notar molèsti-
es.Vaig sospitar perquè en an-
teriors cites una altra fisiotera-
peuta em va repetir diverses ve-
gades que mai s’havien de po-
sar en aquest punt”, explica la
denunciant. Després d’aquest
fet, es va posar en contacte amb
el Col·legi Oficial de Fisiotera-

peutes de Lleida, que li van dir,
segons ella, que aquesta perso-
na no constava com a col·legi-
ada. “Quan vaig tornar a una
sessió amb ella li vaig preguntar
directament si tenia el títol i em
va dir que no, però que tenia ex-

periència en el tema. Però el do-
lor va anar a més i van haver de
parar la rehabilitació”, apunta
la denunciant. Des del Servei
Aranès de Salut van confirmar
a aquest diari que la denuncia-

da té la titulació d’infermeria i
que, després de l’obertura del
procés judicial i a l’espera que
el jutge resolgui si es tracta d’un
cas d’intrusisme laboral, se l’ha
apartat preventivament del ser-
vei de rehabilitació i se li han ad-
judicat exclusivament funcions
d’infermeria. La denunciada va
declinar oferir la seua versió. Fins
a l’aparició de la titulació de fi-
sioteràpia, eren els infermers els
encarregats d’exercir com a tals.
Segons van explicar des del
Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya, els infermers que no
validessin el 1986 (any en què
es va publicar una ordre sobre
adaptació de l’especialitat pel tí-
tol universitari) la seua experi-
ència i especialitat en el títol de
fisioterapeutes no poden exer-
cir com a tals.

Presumpte intrusisme d’una
treballadora de l’hospital deVielha
El jutjat investiga si exerceix de fisioterapeuta sense títol

SALUTTRIBUNALS

APARTADA

El Servei Aranès de Salut
l’ha apartat del servei de
fisioteràpia fins que es
resolgui la via judicial

Imatge d’un operari, durant els treballs de neteja després dels focs del Pirineu.

ACN

M.A. MARTÍN
❘ GAVET DE LA CONCA ❘ L’Audiència
Provincial de Lleida ha condem-
nat el responsable d’una empre-
sa de neteja forestal per la mort
en accident de treball d’un veí
de Sort de 22 anys que va per-
dre la vida per una descàrrega
elèctrica a Gavet de la Conca el
2009. El tribunal condemna l’im-
putat a pagar una multa de 600
euros per una falta d’imprudèn-
cia lleu amb resultat de mort i
l’empresa (a través de la compa-
nyia d’assegurances), a indem-
nitzar la família de la víctima
(Sergiu R.) amb 96.100 euros.
Els fets van tindre lloc el 19 de
juny del 2009 quan un treballa-
dor de 22 anys de l’empresa de
Sort Serveis Forestals de Cata-
lunya (Sefocat) practicava tas-
ques de neteja del bosc a la zo-
na rural de Fontsagrada, a Ga-
vet de la Conca. La víctima, jun-
tament amb un altre company,
va talar un xop que va caure so-
bre el cable d’alta tensió. Des-
prés tots dos van iniciar les tas-
ques per retirar els cables elèc-
trics de l’arbre,“moment en què
es va produir el mortal acci-
dent”. La sentència considera
provat que hi va haver“una con-
ducta imprudent en el moment
en què es va procedir a la tala
de l’arbre abatut sobre la línia
elèctrica, de manera que al rei-
niciar-se el flux elèctric provisi-
onalment interromput per la cai-
guda es va produir la descàrre-
ga que va acabar amb la vida del

Condemna per lamort d’un obrer
electrocutat a Gavet de la Conca
Indemnització de centmil euros per a la família de la víctima, que netejava el bosc

TRIBUNALSSENTÈNCIA

treballador”. I d’aquesta impru-
dència en culpa “qui tenia la
condició de cap de grup encar-
regat dels treballs de tala”. L’em-
presa per a la qual treballava el
condemnat va ser contractada
per Endesa per efectuar les tas-
ques de neteja forestal dels vol-
tants de les línies elèctriques.
Testimonis directes van indicar
que la zona on es va produir l’ac-
cident, l’Horta del Roque, esta-
va humida en el moment de l’ac-
cident.

■ El departament d’Agricul-
tura va continuar ahir amb
els treballs per pal·liar els
efectes de l’incendi de Gerri
de la Sal que va calcinar 400
hectàrees, algunes al Parc de
l’Alt Pirineu. Per reduir l’afec-
tació de l’incendi, s’han ini-
ciat els treballs de restaura-

ció del camí i el bosc de l’en-
torn del santuari d’Arboló.
Per la seua part, l’Associació
per al Desenvolupament de
la Muntanya (que agrupa ve-
ïns de la Ribagorça d’Osca)
va alertar ahir que l’incendi
accelerarà la despoblació de
la zona.

Segueixenels treballs deneteja
desprésdels focsdel Pirineu

Rosendo Manrique
Resaltado


