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SUCCESSOS ACCIDENT LABORAL

TRÀNSIT

Dos ferits a l’electrocutar-se en una
empresa de Sant Guim de Freixenet

Accidents amb
víctimes al
Jussà i Lleida

Un va ser traslladat a la Unitat de Cremats de la Vall d’Hebron amb lesions
greus a la cara || Tots dos estaven reparant un quadre elèctric de Piensos Yak
XAVIER SANTESMASSES

X. SANTESMASSES

❘ SANT GUIM DE FREIXENET ❘ Dos operaris van resultar ferits ahir després d’electrocutar-se quan treballaven en un quadre elèctric
en una empresa de pinso de
Sant Guim de Freixenet. Els fets
van passar a les 15.59 hores,
quan els dos treballadors estaven manipulant la instal·lació
elèctrica de l’empresa Piensos
Yak, als afores de la població.
Els dos operaris van rebre una
descàrrega elèctrica a la cara
quan intentaven arreglar el
transformador de corrent elèctric de l’empresa. Un d’ells, Jordi C.D., de 43 anys, presentava
cremades a la cara i als ulls. Davant de la gravetat de les ferides, va ser traslladat en helicòpter a la Unitat de Cremats de
l’Hospital de la Vall d’Hebron
de Barcelona. L’altre operari,
Joan T.L., de 20 anys, veí de
Sant Guim de Freixenet, que es
va fer ferides lleus, va ser traslladat al CAP de Sant Guim de
Freixenet i, posteriorment, va
ser atès a la mútua de l’empresa.
Els Mossos d’Esquadra han
obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l’accident.A més, la Inspecció deTreball també elaborarà una investigació. Els agents investiguen
si les pluges caigudes ahir a la
Segarra podrien haver provocat la descàrrega elèctrica i el

SUCCESSOS

Condemnen
un aturat a la
multa mínima
L’accident laboral va tindre lloc a l’empresa Piensos Yak de Sant Guim de Freixenet.

posterior accident laboral. Fins
al lloc de l’accident es van desplaçar dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
En els últims sis anys, quatre
persones han perdut la vida
electrocutades a les comarques
de Ponent.Al maig del 2007, al
pantà d’Utxesa, a Torres de Se-

gre, un veí de Terrassa de 70
anys va morir al quedar-se-li enredada la canya amb una torre d’alta tensió.
Al juny del 2009, un treballador de 22 anys de nacionalitat romanesa i veí de Sort va
morir al rebre una descàrrega
elèctrica quan treballava netejant un bosc a Gavet de la
Conca i va tocar un cable. Mig

any després, al desembre, el
propietari d’una casa rural de
Navès de 45 anys va morir electrocutat quan manipulava una
bomba d’aigua. L’últim accident
mortal d’aquest tipus va passar
al març del 2011, quan un topògraf de 36 anys va morir a
Abella de la Conca després
d’electrocutar-se amb un cable
d’alta tensió.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

SUCCESSOS ROBATORIS

Ponent registra cada dia 34
denúncies per robatori en
el primer trimestre de l’any
ció de vehicles a motor (10%).
A més, els delictes de narcotràfic van augmentar un 22%.
Els Mossos d’Esquadra van
detindre dijous passat un veí de
la Seu d’Urgell i un altre jove de
Barcelona com a presumptes autors de sis robatoris a la Cerdanya. La policia autonòmica considera que els arrestats van assaltar un restaurant a Queixans,
una immobiliària i una segona

ARRESTAT

Els Mossos detenen un
veí de la Seu d’Urgell
per sis assalts a la
Cerdanya en tres mesos

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Un veí de l’Alt
Urgell va ser condemnat ahir
a pagar una multa de 360 euros i a la prohibició de conduir vehicles a motor durant
un any i un dia després de ser
condemnat per un delicte
contra la seguretat en el trànsit. La fiscalia li va imposar
la pena mínima de multa (2
euros per dia) atenent la seua situació personal, perquè
està aturat i té la família al
seu càrrec, segons va explicar el representant del ministeri públic en el judici. L’acusat va reconèixer els fets en
el judici celebrat ahir al jutjat penal número 2 de Lleida.

SUCCESSOS

Detingut per
robar en hotels
andorrans

Augmenten els assalts amb força i els furts
❘ LLEIDA ❘ La província de Lleida registra 34 robatoris al dia, segons
les dades del ministeri de l’Interior corresponents al primer trimestre de l’any. En els tres primers mesos de l’any, les forces
de seguretat van rebre 3.147 denúncies per sostraccions en les
diferents modalitats (furt, robatori amb força i amb violència).
La delinqüència va augmentar
un 1,6%, amb 5.095 delictes o
faltes. L’estadística del ministeri de l’Interior també apunta
que tant els robatoris amb força com els furts van augmentar un 2,7%. En canvi, van descendir la resta dels delictes contra el patrimoni: robatori amb
violència (4%), robatori amb
força en domicilis (2%) i sostrac-

❘ LLEIDA ❘ Dos conductors van resultar ferits ahir al veure’s implicats en dos accidents al Segrià i el Pallars Jussà. El primer dels sinistres es va registrar cap a les onze del matí
a l’autovia A-2, quan un turisme va col·lidir contra un
senyal al quilòmetre 465 al
terme municipal de Lleida i
la conductora va resultar lleument ferida. Cap a les tres de
la tarda, el conductor d’un altre turisme va resultar lleument ferit quan el vehicle que
conduïa va sortir de la via al
quilòmetre 71 de la carretera C-13 al terme municipal
de Castell de Mur, al Pallars
Jussà, segons van informar els
bombers.

Les Borges Blanques va celebrar ahir la Junta de Seguretat.

residència a Llívia i una pastisseria aAlp (en aquest cas de forma frustrada). En tots els casos,
els assaltants inutilitzaven els
sistemes d’alarma, forçaven les
portes d’accés a l’immoble i una
vegada a l’interior se n’emportaven diners en metàl·lic i equips
informàtics. Dijous passat, la policia autonòmica va sorprendre
els dos presumptes autors dels
robatoris quan circulaven per la

carretera N-260 a Bellver de
Cerdanya.A l’interior del turisme van decomissar cinc tornavisos, una llanterna, una càmera fotogràfica, esprais de pintura i roba.
D’altra banda, a les Borges
Blanques, els delictes han descendit un 13,9% l’últim any i les
detencions han augmentat un
25%, segons es va revelar ahir
a la Junta de Seguretat.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La policia andorrana ha detingut un home de 39 anys, de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor de diversos
furts en hotels del Principat
en els últims mesos. La setmana passada, la recepcionista d’un hotel d’Andorra la
Vella va alertar que un home
havia entrat en una habitació
amb una clau mestra. La policia andorrana imputa al sospitós uns altres tres robatoris en hotels del Principat comesos en els últims mesos.
Els agents creuen que el botí podria arribar als 10.800
euros. L’acusat està empresonat.

