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Efectius del SEM i Mossos, ahir, al lloc de l’accident laboral.

JAUME SEGURA

R.RÍOS/X.SANTESMASSES
❘ TÀRREGA ❘ Un veí d’Agramunt de
53 anys, Josep Bovet Miralles,
va quedar ahir en estat crític des-
prés de patir un accident i que-
dar atrapat per unamàquina ele-
vadora a l’empresa Ros Roca de
Tàrrega.Va haver de ser evacu-
at en helicòpter a l’hospitalVall
d’Hebron.

Els fets van passar poc des-
prés de les deu del matí quan el
treballador es trobava a l’inte-
rior d’una de les naus de l’em-
presa, al polígon Riambau, con-
duint un toro mecànic. En un
moment determinat va baixar-
ne per realitzar alguna tasca i el
vehicle es va desfrenar per cau-
ses que es desconeixen i li va

passar per damunt.
Fins al lloc dels fets es van des-

plaçar patrulles dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Local,
així com dos ambulàncies i un
helicòpter del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM).

Segons sembla, el ferit es tro-
bava conscient en el moment de
ser atès pels professionals, però
va ser sedat i intubat.

Davant de la gravetat de les
ferides que va patir, la víctima
va ser evacuada en helicòpter a
laVall d’Hebron, a Barcelona.

Segons van informar fonts
hospitalàries, va quedar ingres-
sat en estat crític a l’UCI. Josep
Bovet Miralles, que té dos fills,
faria més d’una dècada que tre-
balla a l’empresa Ros Roca de
Tàrrega.

En estat crític un treballador per
un accident enunanaude Tàrrega
Un veí d’Agramunt de 53 anys conduïa una màquina elevadora a Ros Roca que es
va desfrenar i li va passar per sobre || Evacuat en helicòpter a la Vall d’Hebron
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L’helicòpter que va traslladar el ferit.
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L’anypassathi va
haver62accidents
laborals greus
■ Els accidents de treball
a Lleida van caure més
d’un 2% el 2013, però es
vamantenir en set el nom-
bre de treballadors morts
durant la jornada laboral,
la mateixa xifra registrada
al tancament del 2012. Se-
gons la conselleria d’Em-
presa i Ocupació, es van
registrar un total de 4.367
accidents amb baixa labo-
ral el 2013, dels quals
4.298 van ser lleus, men-
tre que se’n van registrar
62 de greus i 7 de mortals.

Ratifiquen presó per a
l’acusat dematar Alba
❘ TÀRREGA ❘ L’Audiència Provin-
cial de Lleida ha confirmat la
presó per a Míchel de los Rí-
os, l’acusat de matar la nena
Alba Martí, de 14 anys, de
Tàrrega.

Detinguts per ocupar un
pis i robar a Alcarràs
❘ ALCARRÀS ❘ Els Mossos han de-
tingut quatre veïns d’Alcar-
ràs de nacionalitat romanesa
acusats d’ocupar un edifici i
robar a l’interior. El propie-
tari va tornar el passat 10 de
febrer després d’estar un mes
fora i va trobar que havien
forçat el pany i li havien ro-
bat eines i un televisor. La Po-
licia Local va iniciar la inves-
tigació.

Porten a judici un
metge per unamort
❘ BELLPUIG ❘ Una família de Bell-
puig va portar ahir a judici un
metge acusant-lo d’una pos-
sible negligència mèdica per
la mort d’una anciana
d’aquesta població el 2008.
La dona va ser atesa al CAP
de Tàrrega l’11 d’abril del
2008 i hores més tard, quan
va patir una indisposició ja
a casa seua, la família va tru-
car de nou al CAP. Llavors,
segons la versió de la família,
el metge no va acudir al do-
micili. La dona va patir una
indisposició hores més tard i
va morir. L’acusació particu-
lar demana multar el metge
per un delicte d’omissió de
socors. La Fiscalia en dema-
na l’absolució.

Arrestats per robar en
una empresa a Solsona
❘ SOLSONA ❘Els Mossos d’Esqua-
dra han detingut quatre ciu-
tadans romanesos com a pre-
sumptes autors d’un assalt a
una empresa de Solsona des-
prés de fer un forat en una
reixa exterior. El passat 6 de
febrer va saltar l’alarma
d’una empresa de Solsona
per un possible robatori i els
Mossos van desplegar un dis-
positiu que va acabar amb la
detenció dels sospitosos a Ca-
llús, a Barcelona.A més, un
dels arrestats ja tenia una or-
dre de detenció i extradició
per part de la justícia alema-
nya.

Denuncien falta de
bombers a Sort
❘ SORT ❘ Els bombers del parc
de Sort van denunciar ahir
que dilluns passat només hi
havia tres bombers treballant
dels quatre habituals.

Denunciats per caçar
fringíl·lids a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ La Guàrdia Urba-
na de Balaguer va denunciar
divendres passat tres joves
que presumptament es dispo-
saven a caçar fringíl·lids a la
carretera de Menàrguens.

“Quan recuperi les abelles,
retiraré la denúncia”

ROBATORIABELLES

Antoni Aresté, ahir a la finca del Cogul on van robar les abelles.

❘ EL COGUL ❘ El propietari de les 41
caixes amb ruscos que van ser
sostretes el cap de setmana pas-
sat en una finca del Cogul, tal
com va avançar SEGRE dilluns,
va explicar ahir que espera re-
cuperar les abelles dissabte i lla-
vors “retiraré la denúncia que
vaig presentar davant dels Mos-
sos”.AntoniAresté, responsable
de l’empresa CanToni de Seròs,
va assegurar que “espero que
dissabte em tornin les abelles”.
Així li ho ha promès la família

ÒSCAR MIRÓN

que suposadament es va empor-
tar les caixes amb ruscos perquè
pensaven que estaven abando-
nades. Llavors,Aresté podrà cal-
cular el dany causat als ruscos i
a les abelles.

EFECTIUS

Mossos d’Esquadra, Policia
Local i efectius del SEM
van treballar en aquest
accident laboral
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