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Mor un treballador de 28 anys 
en una esllavissada de terra en 
Ufla pedrera de Ribera dl Urgellet 
Els Bombers van localitzar el cos de la víctima entre 
la sorra i el SEM només va poder confirmar la mort 
Lleida 
REDACCIÓ 

Un treballador de 28 anys va mo
rir ahir en una pedrera de Ribera 
d' Urgellet. Els Mossos d'Esqua
dra van ser alertats al matí per 
un despreniment de terres en les 
instal·lacions de l'empresa Àrids 
Alt Urgell i des de la pedrera no 
localitzaven un dels treballadors. 
Al lloc, situat al quilòmetre 170 
de la C-14, s'hi van traslladar cinc 
dotacions dels Bombers de la Ge
neralitat, tres patrulles dels Mos
sos i l' helicòpter i unitats del Sis
tema d'Emergències Mèdiques 
(SEM). Els bombers van continuar 
la recerca retirant la sorra, en un 
terreny inestable, i poc després el 
van localitzar. Finalment, els ser
veis sanitaris només van poder 
confirmar la mort del jove, que 
era veí d'Oliana. 

Agents del grup d'investigació 
realitzaran un atestat i posaran 
els fets en coneixement del jut
jat d'instrucció en funcions de 

guàrdia de la Seu d'Urgell i del 
Departament d'Empresa i Treball, 
d'acord amb els procediments 
habituals en accidents laborals 
amb víctimes mortals. A més, la 
Inspecció de Treball ha iniciat una 
investigació per esclarir les cau
ses de l'accident mortal. No hi 
havia denúncies prèvies per vul
neració de la normativa de pre
venció de riscos laborals a l'em
presa on s'ha produït l'accident, 
segons van informar fonts del 
Departament que dirigeix Roger 
Torrent. !.:'empresa Àrids Alt Ur
gell forma part del grup andorrà 
Heracles, especialitzat en el sec
tor de la construcció. 

Cal recordar fa un mes, el pas
sat S de juliol, un home va morir 
al migdia en bolcar el toro me
cànic que conduïa a Vila-sana. El 
Servei Català de Trànsit va infor
mar que es tractava d'M. R. D., un 
veí de Lleida de 46 anys. El vehi
cle estava circulant pel carrer Es
glésia del municipi, va picar amb 

FOTO: G. H./ L'empresa Àrids Alt Urgell forma part d'un grup andorrà 
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la vorera, es va desequilibrar i va 
caure, atrapant-ne el conductor. 
Els fets van passar quan passaven 
onze minuts de les dotze del ma
tí i fins al lloc es van desplaçar 4 
patrulles dels Mossos d'Esquadra, 

1 dotació dels Bombers de la Ge
neralitat i 2 ambulàncies del SEM. 
Tot i que es tractava d'un accident 
de trànsit, els Mossos d'Esquadra 
van informar dels fets al Departa
ment de Treball. 

Una dona, greu en 
ser atropellada per 
un cotxe a l'avinguda 
Salòria de la Seu 

Una dona va resultar ahir ferida 
de caràcter greu en ser atrope
llada per un turisme a l'altura 
del número 79 de l'avinguda 
Salòria de la Seu d'Urgell. Els 
serveis d'emergències van ser 
alertats a les 12.16 hores i el 
SEM la va traslladar a l'hospital 
de la localitat. 

Els Bombers fan sis 
recerques i rescats 
de muntanya en 
només un dia 
Els Bombers de la Generalitat 
van dur a terme ahir sis actua
cions a la muntanya, entre re
cerques i rescats. Van ser Vila
ller, dos a Pont de Suert, un a 
la Vall de Boí, un altre a Llosa i 
Tuixent i finalment a l'Alt Àneu. 

Capturen un corder 
que anava solt per 
la Pobla de Segur 
Els Agents Rurals van capturar 
recentment un corder que ana
va solt per una zona turística de 
la Pobla de Segur. Segons van 
explicar- a través de les xarxes 
socials, va ser un ciutadà qui va 
alertar al cos i posteriorment 
es va localitzar el propietari de 
l'animal i li van retornar. 

FOTO: Bombers I Moment en què cremava el paller de Balaguer 

Record a Balaguer als morts en el confinament 
La brigada municipal i tècnics de la Paeria de Balaguer, conjuntament amb l'escultor Erik Schmitz, han 
dut a terme aquesta setmana el muntatge al cementiri nou de la capital de la Noguera de l'escultura 
dedicada a les persones traspassades durant el confinament que es va decretar per la Covid-19. Es tracta 
d'una peça en forma de flama feta amb pedra i forja simbolitza la llum. I FOTO; AJ. B I auer 

Calcinat un paller situat a 
prop de la C-12, a Balaguer 
Els Bombers van treballar du
rant la nit de dimecres a dijous, 
així com durant el dia d'ahir, en 
l'extinció d'un paller que va cre
mar totalment a prop de la C-12 
a Balaguer. Un cop el foc va ser 
confinat, els efectius del cos el 

van controlar i van protegir els 
voltants per evitar que es pro
pagués. Així mateix, també van 
apagar altres incendis a les Bor
ges, al terme de Talarn i a Llar
decans. A Barbens va cremar un 
tractor i a Soses un camió. 
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El TSJC avala el toc de 
queda a 17 6 municipis 
per dues setmanes més 
Hi ha 10 localitats de la demarcació 
de Lleida afectades per la restricció 
El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
avala la pròrroga del toc 
de queda nocturn a 176 
municipis dues setmanes 
més. Almacelles, Bellpuig, 
les Borges Blanques I Tremp 
se sumen a la llista dels 
municipis lleidatans afectats 
per la mesura. 

Barcelona 
ACN/G.C. 
La sala contenciosa-administrati
va del Tribunal Superior de Justí
Cia de Catalunya (TSJC) ha avalat 
la pròrroga del toc de queda noc
turn dues setmanes més i a 176 
municipis catalans que havia de
manat la Generalitat. Així, es pro
hibeix la mobilitat nocturna no 
obligada entre la una i les sis de 
la matinada, així com les troba
des superiors a deu persones no 
convivents. També es limita l'afo
rament màxim dels serveis reli
giosos i funerals al 70%, amb un 
màxim de 1.000 persones. El Go
vern va anunciar aquest dimarts 
una modificació en els criteris per 
aplicar el toc de queda ja que ha 
rebaixat de 400 a 250 casos de 
Covid-19 per cada 100.000 habi
tants el límit per haver d'aplicar la 
mesura. 

FOTO: ACN / La policia farà controls nocturns als municipis afectats 

Aquestes limitacions s'apli
caran a partir d'aquest dijous 

a la mitjanit i fins al 20 d'agost. 
Aquesta darrera setmana eren 
163 els municipis afectats però la 
ll ista s'ha ampliat a 177. D'entre 
aquests, Manresa i Figueres són 
els dos municipis més poblats 
que hi han entrat. Pel que fa a la 
demarcació de Lleida, fins ara els 
municipis afectats eren Alpicat, 
Balaguer, Lleida, Mollerussa, la 
Seu d'Urgell i Solsona, però ara 
s'hi sumen Almacelles, Bellpuig, 
les Borges Blanques i Tremp. Així 
doncs, aquests municipis hauran 
de complir amb el toc de queda 
nocturn a partir de demà a la una 
de la nit i, al menys, fins el dia 20 
d'agost, tal com va aprovar ahir el 
Tribunal Superior. 

En la resolució, el tribunal afir-

Salut fa cribratges avui a la 
Seu d'Urgell i Puigcerdà 
davant l'increment de casos 

ma que no hi ha dubte del risc 
imminent i greu per una malaltia 
transmissible, més encara per la 
presència de la variant delta. Un 
cop analitzat l'informe facilitat 
per Salut, assegura que les mesu
res proposades per la Generalitat 
resulten "necessàries" i són les 
"més idònies i eficaces" per atu
rar la transmissió. També les veu 
"proporcionades". 

La sala accepta la modificació 
del criteri per incloure els muni
cipis i també, però "amb cautela", 
la petició per 15 dies. En aquest 
sentit detalla que dona el seu 
aval en el ben entès que si les 
circumstàncies i dades son canvi
ants "s'haurà d'estar a l'alçada de 
les exigències". 

Els col·legis d'infermers 
rebutgen que els auxiliars 
vacunin contra el Covid 
El Consell d' Infermeres i Infer
mers de Catalunya (CCIC) i els 
col·legis oficials de les quatre de
marcacions -COIB (Barcelona), 
COIGI (Girona), COILL (Lleida) i 
CODITA (Tarragona)-, juntament 
amb una quinzena d'associa
cions científiques de l'àmbit in
fermer, es van mostrar contraris 
a que els auxiliars d'infermeria 
vacunin. En un comunicat con
junt, van manifestar el desacord 
amb la nota informativa del De
partament de Salut d'aquest di
lluns que anunciava que s'habili
taria el personal tècnic de cures 
auxiliars d'infermeria per ad
ministrar dosis del vaccí contra 
el Covid. Els representants del 
col,lectiu van demanar a la con-

selleria que "deixi sense efecte" 
la proposta, que "contradiu i vul
nera el marc legal i professional 
que regeix la professió". També 
van amenaçat amb "dur a terme 
les accions legals oportunes per 
impedir" que la decisió prosperi. 
Per defensar la seva posició, van 
explicar que l'activitat de vacu
nar correspon per formació a les 
infermeres degudament forma
des i capacitades d'acord amb el 
seu currículum acadèmic i l'àm
bit competencial propi. A més, 
aquestes entitats recorden que 
la regulació de l'exercici profes
sional s'ha de fer des de les cor
poracions professionals, tal com 
s'estableix en l'article 36 de la 
Constitució Espanyola. 

Campanya de l'OCU per 
demanar tests gratuïts 
per evitar discriminacions 
L'Organització de Consumidors i 
Usuaris (OCU) ha posat en mar
xa una campanya per a demanar 
que siguin gratis els test Covid , 
unes proves que són exigides en 
la majoria dels països per si so
les o com a requisit per a acce
dir al certificat digital europeu, i 
a Espanya per a viatjar a les Ba
lears o les Canàries. L'OCU recor
da que actualment a Espanya hi 
ha un percentatge considerable 
de ciutadans rAajors de 12 anys 
que no ha pogut accedir a la va
cunació completa per diferents 
motius i entén que es produeix 
una discriminació entre les per
sones que estan vacunades (i 
que poden accedir al certificat 
covid digital) i les que han de 

Una prova 
PCR té un preu 

dentre 70 i 
120 euros 

costejar-se les proves per poder 
viatjar. Aquestes han de pagar 
per aquests test necessaris per 
viatjar entre 30 i 70 euros (en 
el cas de· les proves d'antígens, 
la validesa acceptada dels quals 
sol ser de 48 hores) o entre 70 i 
120 euros (en les PCR, la valide
sa acceptada de les quals sol ser 
de 72 hores). 

El Departament de Salut durà a 
terme avui divendres dos cribrat
ges a la Regió Sanitària de l'Alt Pi
rineu i Aran. En concret, es faran a 
la Seu d'Urgell i Puigcerdà, davant 
l'mcrement generalitzat de casos 
de contagi de Covid-19 registrat 
durant les darreres setmanes a 
la zona. Les proves s'efectuaran 
mitjançant PCR d'automostra, a 
diferència de les que es van fer a 

Lleida fa unes setmanes, on eren 
els sanitaris els qui feien tests 
d'antígens. Segons ha informat 
Salut, en el cas de la Seu d'Urgell, 
el cribratge es farà al passeig Joan 
Brudieu, entre les onze del matí i 
dos quarts de dues del migdia. A 
Puigcerdà, es duran a terme a la 
plaça Santa Maria, entre les cinc i 
les set de la tarda. 

Actualment, el risc de rebrot a 
FOTO: ACN I Els tests que es faran avui seran d'automostra 

l'Alt Urgell és de 713,03, un dels 
més alts de la demarcació de Llei
da, només superat pel Pallars So
birà i el Pallars Jussà. El de la Cer
danya, en canvi, es força inferior: 
440 punts. Així i tot, cal recordar 
que el departament de Salut con
sidera que a partir dels 100 punts 
la comarca es troba en un "risc 
alt" de rebrot i passa a ser una 
comarca "vermella". Aquesta és 
una situació en la que ara mateix 
es troben totes les comarques de 
Catalunya, ja que totes superen 
els 100 punts de l'índex de rebrot 
a causa de l'impacte de la cinque
na onada del coronavirus al país, 
estimulada per la variant delta. 
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