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Mor un treballador de
43 anys en un accident
laboral en una empresa
de palets de Bellpuig

L’home, de Golmés, va quedar atrapat
per material que li va caure a damunt
Bellpuig
REDACCIÓ
Un home de 43 anys i veí de Golmés, al Pla d’Urgell, va morir ahir
al migdia mentre treballava en
l’empresa Chep de fabricació de
palets i altres embalatges ubicada a l’inici de la carretera d’Ivars
d’Urgell, al terme municipal de
Bellpuig, a l’Urgell.
Segons fonts dels Mossos
d’Esquadra, els fets van ocórrer
en una de les línies de producció
de palets i caixes de plàstic de
l’empresa, Material de produc-

ció va caure sobre el treballador
deixant-lo atrapat i van ser els
companys de la víctima els que
el van poder alliberar. Tot i això i
malgrat la ràpida intervenció dels
serveis d’emergències no es va
poder fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident a les 14.54
hores i fins al lloc dels fets es van
traslladar tres patrulles de la policia catalana a més dels Bombers
de la Generalitat i efectius del
Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM).

Els Mossos han posat els fets
en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia
de Lleida i del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies,
d’acord amb els procediments
habituals en accidents laborals
amb víctimes mortals.
Per la seva banda, l’alcalde de
la localitat, Jordi Estiarte, que va
personar-se al lloc dels fets va explicar que l’empresa on va tenir
lloc el tràgic accident està molt
implantada al municipi i va lamentar el succés.

L’incendi de la Ribera d’Ebre va
cremar un miler d’hectàrees de
cultiu entre ametllers i oliveres
La producció caurà fins un 45% segons les cooperatives
Lleida
ACN
La Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC) estima que l’incendi que va afectar
les comarques de Ribera d’Ebre,
Garrigues i Segrià va cremar un
miler d’hectàrees de cultius, unes
800 d’olivera i la resta d’ametller.
L’entitat calcula que set cooperatives federades patiran una reducció de la producció de fins el
45%, amb pèrdues superiors als
4 milions d’euros en la collita dels
pròxims tres anys. El sector reclama a l’Administració mesures de
suport per fer front als costos de
replantació i a danys pluriennals
en conreus ubicats a zones amb
alt risc d’abandonament de l’activitat. Representants de la FCAC
es van reunir amb la consellera
d’Agricultura, Teresa Jordà, per
avaluar els danys de l’incendi.
Segons la FCAC, l’incendi ha
afectat uns 300 socis productors

Projecte Home va atendre
l’any passat 70 persones
amb problemes amb les
drogues o altres addiccions
L’ONG Projecte Home Catalunya va atendre durant el 2018 a
un total de 70 persones de les
comarques de Lleida amb problemes de drogues o altres conductes addictives, respecte a les
45 persones ateses l’any 2017.
Les atencions es van dur a terme des del servei de Tremp, que
Projecte Home té funcionament
des de fa gairebé cinc anys, i des
del de Balaguer, obert a finals
del 2018 per ampliar la capacitat de resposta a les persones
que demanen ajuda a l’entitat
per iniciar un programa de tractament de les addiccions. La
cocaïna i l’alcohol són les substàncies majoritàries de consum
entre les persones que demanen ajuda. L’edat mitjana de les
persones ateses és de 36 anys i
el 71,4% són homes.
Després de veure la “bona
acceptació” del servei de Tremp,
l’entitat va decidir un segon

de les cooperatives agrícoles de la
Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol, Bovera i la Granadella, Camp
Foment Maialenc, Fruits Secs les
Garrigues i Unió Fruits. L’entitat preveu que la reducció de la
producció se situï entre el 10 i el
45% de l’actual collita –segons els
municipis-, i que els danys tinguin

continuïtat les pròximes campanyes, fins que els arbres tornin a
recuperar el potencial productiu.
La FCAC calcula que, enguany,
la pèrdua de producció pot ser superior als 2 milions de quilos d’oliva i la disminució d’ingressos es
podria situar entorn dels 1,5 milions d’euros aquesta campanya.

punt d’atenció a Balaguer per tal
de “poder atendre a més gent
i guanyar proximitat amb les
persones de les comarques del
centre i sud de Lleida”, segons
explica el director de Projecte
Home Catalunya, Oriol Esculies.
Per aquest servei, ubicat al casal
Lapallavacara gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Balaguer i que, de moment, obre un
dia a la setmana, han passat durant els primers mesos 25 persones amb addicció a les drogues
o bé amb conductes addictives.

Absolen l’acusat d’haver
robat 300.000 euros d’una
funerària de Belianes
L’Audiència de Lleida ha absolt
l’acusat d’un delicte continuat d’apropiació indeguda per
haver robat, segons l’acusació,
303.209 euros d’una funerària
de Belianes. Mentre la Fiscalia i
l’acusació particular li demanaven 5 anys de presó i una multa
de 4.200 euros la defensa va demanar l’absolució.
Segons la sentència de l’Audiència de Lleida no queda provat

La Guàrdia Civil
va destruir 1.310
armes de foc el
2018 a Lleida
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La cocaïna i
l’alcohol són
les subtàncies
majoritàries

Els agents de la Guàrdia Civil
van anul·lar, durant l’any 2018,
un total de 1.310 armes, de les
quals 200 eren armes considerades curtes, 1.100 llargues
i la resta eren un altre tipus
d’armament. A nivell espanyol,
s’han destruit més de 50.000
armes de foc durant l’any passat. Unes actuacions que s’emmarquen dins de la normativa
vigent a Espanya sobre el comerç il·lícit d’armes petites i
lleugeres.

el delicte d’apropiació indeguda
i afirma que es troben “en un
escenari de controvèrsia derivat
d’un particular funcionament de
la mercantil i la gestió econòmica duta a terme per l’acusat” i
assegura que tot be de les discrepàncies per la liquidació després de deixar l’empresa l’acusat. L’audiència considera que
s’ha d’absoldre a l’acusat per falta de proves.

Un ferit lleu en un
xoc a Vallfogona de
Balaguer, a la C-13
La demarcació de Lleida va registrar ahir tres accidents sense
cap ferit greu. Un d’ells va ser a
Vallfogona de Balaguer on dos
turismes van xocar a la C-13, un
d’ells va resultar ferit lleu i l’altre en va sortir il·lès. A Cervera,
a la carretera T311, al quilòmetre 2, una sortida de via d’un
vehicle va deixar una persona
ferida per policontusions, que
va ser traslladada a l’hospital
d’Igualada. A Térmens, un xoc
entre un ciclista i un cotxe es va
saldar sense ferits.

