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a. guerrero
❘ rosselló ❘ Una parella va resul-
tar ferida de caràcter greu ahir 
al matí al tenir un accident de 
quad en un camí de Rosselló. 
Els serveis d’emergències van 
rebre l’avís a les 11.21 hores i 
fins al lloc del sinistre es van 
desplaçar tres ambulàncies i un 
helicòpter medicalitzat del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), tres dotacions de Bom-
bers de la Generalitat, patrulles 
dels Mossos d’Esquadra i agents 
municipals. 

Per causes que es desco-
neixen, el quad va sortir del 
camí i es va precipitar per un 
barranc d’uns quatre metres 
d’altura. El vehicle va acabar 
impactant contra un tub de for-
migó. Un dels ocupants es va 
quedar atrapat sota del quad 
i va haver de ser rescatat pels 
equips d’emergència. Després 

de ser atesos in situ, la parella 
va ser evacuada en ambulància 
a l’hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida. 

La dona va patir ferides de 
pronòstic greu, mentre que l’ho-
me presentava ferides de caràc-
ter menys greu, segons va infor-
mar el SEM. L’alcalde de Ros-
selló, Josep Abad, va explicar 
ahir a la tarda que “l’evolució 
dels dos és favorable” i va afegir 
“per la manera que ha estat la 
caiguda, sobre el tub de formi-
gó, podria haver estat encara 
molt més greu”.

D’altra banda, una persona 

va resultar ferida ahir al matí 
en una col·lisió lateral entre 
un camió Iveco i una furgone-
ta Renault Kangoo a la C-12 al 
seu pas per Llardecans, segons 
van informar els Bombers. L’ac-
cident es va produir a les 7.53 
hores al quilòmetre 112 de l’Eix 
de l’Ebre.

Les denúncies per delictes 
baixen un 0,9% a Lleida

balanç criminalitat

❘ lleiDa ❘ El ministeri de l’Interior 
va publicar ahir el balanç de cri-
minalitat del primer trimestre 
de l’any, en el qual assenyala 
que les denúncies per delictes 
van baixar un 0,9% a la pro-
víncia de Lleida entre els mesos 
de gener i març, amb un total 
de 4.387 infraccions penals. Els 
delictes coneguts que més cauen 
són els robatoris amb violència, 
amb un descens del 34%, i els 
delictes sexuals, un 9,8%, mal-
grat que les violacions repun-

ten un 14,3 per cent amb vuit 
denúncies en els tres primers 
mesos de l’any. També pugen els 
robatoris amb força en domici-
lis, un 27,8% i el tràfic de dro-
gues, un 4,8%. A Lleida ciutat, 
el balanç apunta a un increment 
del 2,2% el primer trimestre, 
sobretot a causa dels fets cone-
guts per tràfic de drogues, que 
augmenten un 120%. En canvi 
els robatoris violents descen-
deixen un 40,5% i els delictes 
sexuals, un 22,7%.

Ferit un operari a Balaguer al caure  
al buit des d’una altura de sis metres

emergències accident laboral

redacció
❘ Balaguer ❘ Un operari va resul-
tar ferit de caràcter greu ahir al 
matí al caure al buit des d’una 
teulada a Balaguer. L’accident 
laboral es va produir a les 8.21 
hores al carrer Vent Serè de la 
capital de la Noguera i fins al 
lloc van acudir els Bombers de 
la Generalitat i dos ambulànci-
es del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). Per causes 
que es desconeixen, l’operari es 
va precipitar al buit des d’uns 

sis metres d’altura i es va fer 
diversos politraumatismes. Va 
ser evacuat amb pronòstic greu 
a l’hospital Arnau de Vilanova. 
Divendres passat, un altre ope-
rari va resultar ferit al caure 
d’una bastida al carrer Prat de 
la Riba de la ciutat de Lleida.

Balanç del 2019
L’any passat es van regis-

trar a la demarcació un total 
de 6.711 sinistres de treball, 
davant dels 6.555 de l’any an-

terior. Van ser 156 més i la xi-
fra més elevada des del 2009, 
quan es va arribar als 6.803 
contratemps laborals. Encara 
que majoritàriament van ser 
accidents lleus, el 2019 va des-
tacar l’augment dels mortals. I 
és que els sinistres amb resul-
tat de mort per al treballador 
van ser quinze, sis més que el 
2018. D’aquests, nou es van 
produir durant la jornada men-
tre que els sis restants van ser 
in itinere.

Moment en què els equips d’emergència intentaven rescatar els ferits.

j.h.

Greu una parella al caure amb un 
quad per un terraplè a Rosselló
L’accident es va produir ahir al matí en un camí de la localitat || Van ser evacuats 
a l’Arnau de Vilanova i es va activar un helicòpter medicalitzat

successos emergències

atrapat
Van caure per un barranc 
d’uns quatre metres  
sobre una canonada i un 
d’ells va quedar atrapat

Trenta actes  
dels Mossos per 
saltar-se el 
confinament

pandèmia

❘ lleiDa ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van aixecar diumenge 
un total de trenta actes per 
saltar-se el confinament a les 
comarques de Lleida. Totes 
van ser a ciutadans i no n’hi 
va haver cap a locals, segons 
van informar ahir des de la 
policia catalana. Es tracta 
d’una xifra similar a la del dia 
anterior, quan van ser vint-
i-vuit denúncies. Saltar-se el 
confinament pot comportar 
multes de 601 euros, encara 
que poden ascendir 10.000 
euros per participar en una 
festa. Per la seua banda, la 
Policia Local d’Alcarràs ha 
aixecat un total de 143 actes 
des que es va decretar l’estat 
d’alarma.

Més mesures contra 
la desinformació

internet

❘ Barcelona ❘ El president del 
Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, Roger Loppacher, 
va apostar ahir per una regu-
lació més estricta per com-
batre la desinformació a les 
plataformes digitals, després 
del primer informe del Codi 
d’autoregulació de la UE.

Detingut per una 
agressió a Andorra

successos

❘ anDorra la Vella ❘ La policia 
andorrana va detenir diu-
menge un home de trenta-un 
anys per agredir-ne un altre 
amb el casc d’una moto i 
trencar-li el nas durant una 
discussió a Escaldes-Engor-
dany. També va ser acusat 
d’amenaces.

imatges de 
l’accident

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

itmar FaBregat

el quad va caure per un terraplè d’uns quatre metres.

3040cdcc0a6595bcee8a40a9c4d11e1122156

22156



Ferits els dos ocupants 
d’un quad al precipitar-se 
per un barranc a Rosselló
Un dels accidentats, una dona, va ser traslladada 
en helicòpter a l’Arnau al resultar ferida greu
Rosselló
REDACCIÓ
Dues persones, una dona i un 
home, van resultar ferides ahir 
en un accident de quad en un 
camí de Rosselló. En relació amb 
els fets, els serveis d’emergència 
van rebre l’avís a les 11.21 del 
matí. Ràpidament es va activar 
el corresponent protocol i fins al 
lloc dels fets s’hi van desplaçar 
quatre dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, patrulles dels 
Mossos, tres ambulàncies i fa-
cultatius del  Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM). Per 

causes que es desconeixen, el 
vehicle en el qual circulaven les 
dues persones va caure per un 
barranc d’uns tres metres d’alça-
da pel citat camí del municipi del 
Segrià.

Els equips d’emergència van 
procedir al rescat de les vícti-
mes. La dona, que va resultar fe-
rida greu, va ser traslladada amb 
helicòpter a l’Arnau de Vilanova, 
on fonts hospitalàries van indi-
car que es trobava conscient i a 
l’espera d’evolució. L’altre ocu-
pant del quad, un home, va re-
sultar ferit menys greu. FOTO: L.M. / El vehicle es va precipitar per un barranc d’uns 3 metres
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Un xoc lateral entre 
un camió i un cotxe 
a la C-12 deixa
una persona ferida
Un xoc lateral entre un camió i 
un cotxe al quilòmetre 112 de 
la C-12, al terme municipal de 
Llardecans, es va saldar amb un 
ferit de caràcter menys greu. 
Els serveis d’emergència van 
ser alertats de l’accident a les 
7.53 de matí i fins al lloc dels 
fets es van desplaçar els Bom-
bers de la Generalitat, que van 
rescatar la persona ferida, i fa-
cultatius del SEM.

La Urbana aixeca 
27 actes diumenge i 
dilluns per saltar-se 
el confinament
La Guàrdia Urbana de Lleida va 
aixecar entre diumenge i ahir 
dilluns un total de 27 actes per 
no respectar el decret d’estat 
d’alarma i saltar-se el confina-
ment domiciliari. Cal recordar 
que a Lleida encara estem en 
la fase 0 del pla de desconfina-
ment, a diferència de la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran 
que ja estan a la fase 1.

Un home de 33 anys va resultar 
ahir ferit greu en un accident 
laboral en una empresa de se-
rralleria situada al carrer Vent 
Seré, al polígon industrial de 
Balaguer. En aquest sentit, els 
serveis d’emergència van ser 
alertats del succés a les 8.21 del 
matí i  ràpidament es va activar 
el protocol corresponent. Fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
dues dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, agents de la 
policia local de Balaguer i dues 
ambulàncies del SEM.

La hipòtesi inicial, segons van 
indicar fonts properes, és que 
“el treballador s’hauria preci-
pitat des d’una teulada d’uns 6 
metres després de trepitjar una 
claraboia”. Arran de l’accident 
que va tenir, l’home va patir 
fractures al fèmur i al colze i es 
va fer un cop al cap. Després de 
fer-li una primera valoració, va 
ser traslladat en ambulància a 
l’hospital Arnau de Vilanova de 
la capital del Segrià. Es tracta del 

segon accident laboral que suc-
ceeix a Lleida en una setmana.

Divendres un altre home de 
36 anys també va resultar ferit 
de caràcter menys greu mentre 
estava treballant en una obra 
d’un edifici que està situat al nú-
mero 87 de l’Avinguda Prat de la 
Riba. Cal recordar que el passat 
24 d’abril un treballador de l’em-
presa Uber Eats va patir un acci-
dent laboral al carrer Riu Besòs 
de Lleida mentre repartia men-
jar a domicili. El sindicat CGT i les 
organitzacions Arran i Endavant 
van exigir a Treball que obrís una 
investigació a l’empresa per sa-
ber si complia la normativa.

Un treballador resulta ferit 
greument al caure d’una 
teulada de sis metres en 
una serralleria a Balaguer

Segon accident 
laboral a 

Lleida en una 
setmana

Diverses entitats ecologistes 
havien demanat l’informe 
de la necròpsia en sospitar 
que podria haver mort per 
un enverinament.

Vielha
ACN
La jutgessa de Vielha ha decretat 
el secret d’actuacions del cas de 
la mort de l’os Cachou. Així ho va 
donar a conèixer ahir el Conselh 
Generau d’Aran, que també va 
precisar que això significa que de 
moment no es podrà comunicar 
públicament, ni enviar informa-
ció a aquelles persones o entitats 
que havien fet sol·licituds for-
mals d’informació, especialment 
en referència a l’informe de la 
necròpsia. Entitats com Ipcena, 
Seo Birdlife, Fapas i la Federació 
d’Ecologistes de Catalunya con-
sideren poc creïbles les causes 
oficials de la mort d’aquest plan-
tígrad que va ser trobat sense vi-
da el 9 d’abril. Per aquest motiu 
s’ha demanat saber el resultat de 

FOTO: ACN / La versió oficial diu que es va barallar amb un altre os

la necròpsia perquè sospiten que 
hauria pogut ser víctima d’un en-
verinament.

Tot i que la versió oficial sobre 
la possible causa de la mort de 
Cachou és que va perdre la vida 
per una baralla amb un altre os i 
una posterior caiguda per un ba-
rranc, entitats ecologistes en dis-

crepen i sospiten que podria ha-
ver estat enverinat. 

En aquest sentit, la Fundació 
Oso Pardo va assenyalar recent-
ment que la mort d’aquest exem-
plar no s’aclarirà amb especula-
cions i que només es pot analitzar 
amb els resultats de la necròpsia 
completa. 

La jutge de Vielha decreta
el secret d’actuació pel cas
de la mort de l’os Cachou




