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La demarcació de Lleida registra 
set accidents laborals mortals 
en el primer semestre de l'any 

Un ventilador 
avariat talla 
la circulació 
al túnel 
Tresponts 

La UGT demana un delegat territorial de prevenció 
la carretera C-14 entre el nucli 
de Montant de Tost, a Ribera 
d'Urgellet (Alt Urgell), i Organyà 
(Alt Urgell) es va tancar ahir di
mecres a la circulació arran de 
l'afectació que es va produir en 
un dels vuit ventiladors situats 
a l'interior del túnel de Tres
ponts. Com a mésura preventi
va per aquesta afectació, es va 
tallar la circulació per la via i es 
va decidir desviar els vehicles 
per la carretera antiga {C-14z) 
i s'estan analitzant els motius 
de la incidència i efectuant les 
tasques de control i seguiment. 
Segons van informar ahir a dos 
quarts de sis de la tarda des del 
Departament de la Vicepresi
dència i de Polítiques Digitals 
i Territori en un comunicat, la 
voluntat és poder obrir la in
fraestructura tan aviat com si
gui possible. El túnel, amb una 
galeria de 1.290 metre, va en
trar en servei a principis de des
embre de l'any 2021. 

La demarcació de Lleida 
ha registrat set accidents 
laborals mortals en el 
primer semestre d'enguany, 
respecte als quatre del 
mateix perfode del 2021. 

lleida 
ACN 

A més, s'han comptabilitzat ca
torze accidents molt greus durant 
els cinc primers mesos de l'any. la 
majoria s'han donat a la indústria 
i la construcció, segons la UGT-Te
rres de lleida. El sindicat s'ha 
concentrat aquest dimecres da
vant de la Delegació del Govern a 
Lleida i ha ofert una jornada for
mativa sobre sinistralitat laboral 
per minimitzar la "xacra" i "evitar 
la mort de més persones al lloc 
de treball". la UGT advoca per 
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crear la figura del delegat territo
rial de prevenció a la demarcació, 
que vagi més enllà de l'empresa i 
que no depengui del nombre de 

FOTO: Aj. Borges Blanques/ Acte d'entrega del nou vehicle policial 

L'Ajuntament de les Borges 
dota la Policia Local d'un 
nou vehicle més sostenible 
l'Ajuntament de les Borges Blan
ques ha renovat aquesta setma
na un dels vehicles de la Policia 
local amb l'arrendament d'nou 
cotxe, amb el qual d'ara enda
vant el cos policial patrullarà 
pels carrers de les Garrigues. En 
concret, s'ha adjudicat un con
tracte de rèntig d'un cotxe tipus 
Suv de la marca Hyundai, que té 
la particularitat que és híbrid, 
amb la qual cosa el consistori 
borgenc, a través d'aquesta ac-

ció, referma el seu compromís 
amb la disminució dè la petjada 
de carboni al municipi. El nou 
vehicle sostenible, que tindrà 
un cost mensual de 189 euros, 
ja s'ha posat en funcionament 
i van assistir a l'acte d'entrega 
dl'alcaldessa de les Borges Blan
ques, Núria Palau, el Caporal de 
la Policia local de les Borges, Al
fons lópez, i representants del 
concessionari i de l'entitat ban
cària amb la qual es fa el rènting. 

persones que hi treballen. 
La demarcació de Lleida comp

ta amb moltes empreses petites, 
que per iiei no han de tenir un 

Ferit greu ~n home 
en caure-li sobre 
un palet de plaques 
solars a les Borges 

Un home de mitjana edat va re
sultar ferit greu en caure-li so
bre un palet ple de plaques so
lars, ahir vora les onze del matí 
a prop del parc de Bombers de 
les Borges Blanques. El SEM, els 
Mossos i els Bombers es van di
rigir al lloc dels fets i van resca
tar l'home, que havia quedat 
atrapat sota les plaques. Pos
teriorment, va ser traslladat a 
l'hospital Arnau de Vilanova. 

Dos ferits lleus en 
una sortida de via 
a la L-500, en el seu 
pas per Barroera 

La carretera L-500, en el seu 
pas per Barruera, en concret el 
punt quilomètric 9, es va veure 
implicada ahir en un accident. 
Bombers i SEM van ser alertats 
de la sortida de via d'un cotxe 
a les 10.30 hores i es van dirigir 
al lloc. Allà, van comprovar que 
els dos ocupants havien resul
tat ferits lleus, i els van evacuar 
al CAP de Pont de Suert. 

responsable de prevenció, segons 
va assenyalar Isabel Rodríguez, 
secretària d'Acció Sindical i For
mació de la UGT-Terres de Lleida. 
És per això, que des del sindicat 
aposten per implantar aquesta 
figura, perquè "pugui visitar les 
empreses petites i inclús autò
noms, fer-los formació i assesso
rar-los en matèria de sinistralitat 
laboral", va apuntar durant la 
concentració celebrada davant 
de la Delegació del Govern a Llei
da. "Estem segurs que reduiríem 
molts els índexs de mortalitat a 
la demarcació", va afirmar Rodrí
guez. Abans de la concentració, 
delegats del sindicat van partici
par en una formació de preven
ció sobre conèixer de primera mà 
com minimitzar els índexs de si
nistralitat a les empreses. 

FOTO: Mossos I La plantació de marihuana desmantellada a Bóixols 

Desmantellen una plantació 
de marihuana en una zona 
boscosa del Pallars Jussà 
Els Mossos d'Esquadra van dete
nir un home de 47 anys que està 
acusat de gestionar una plantació 
de marihuana en una zona bos
cosa del nucli de Bóixols, a l'Abe
lla de la Conca (Pallars Jussà). l a 
investigació es va obrir a l'estiu 
en de tenir-ne els primers indi
cis i, un cop constatada la seva 
existència, es va organitzar un 
dispositiu per a la detenció del 
seu responsable. Els agents van 

aconseguir localitzar-lo dimecres 
passat cap a les 8:30 hores, quan 
van veure una persona sospitosa 
que circulava amb un vehicle per 
una pista propera a la finca de la 
plantació. Es va fer una entrada i 
perquisició que va permetre loca
litzar 10 i 31 plantes de marihua
na, en dos punts diferents. D'altra 
banda, van detenir dos joves de 
18 anys amb amb dues peces 
d'haixix de 92 i 95 grams a Sort. 
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