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SUCCESSOS EMERGENCIES 

Greu a l'explotar un~ bombona en 
un comer~ del Palau d'Anglesola 
Cinc dotacions van anar al carrer Sant Josep per extingir l'incendi en una botiga 
d'alimentació 11 El ferit, de 60 anys, va ser evacuat al Vall d'Hebron 

A. GUERRERO 1 J. GÓMEZ 
1 EL PALAU D'ANGLESOLA 1 Un veí del 
Pala u d'Anglesola de 60 anys va 
resultar ferit de gravetat ahir a 
la tarda a !'explotar una bom
bona de huta, cosa que va origi
nar un incendi en un comer~ del 
carrer Sant Josep d'aquesta lo
calitat del Pla d'Urgell. El ferit, 
prop1etari de l'establiment Cal 
Colau, va ser evacuat en ambu
lancia a !'hospital Vall d'Hebron 
de Barcelona. 

El succés va ocórrer a les 
16.19 hores, quan hi va haver 
una deflagració per acumula
ció de gasos a !'obrador d'una 
botiga d'alimentació. Fins al 
lloc van acudir set dotacions 
dels Bombers de la Generali
tat, dos ambulancies del Siste
ma d'Emergencies Mediques 
(SEM) i patrulles dels Mossos 
d'Esquadra. 

El ferit és el propietari de l'es
tabliment, que estava conscient 
i presentava ferides als bra~os. 
Després de ser ates in situ, va ser 
evacuat amb pronostic greu al 
Vall d'Hebron. Aquest hospital 
té una unitat especialitzada en 
cremats. 

lmatge del fum que sortia del comer~ després de l'incendi. 

Perla seua part, els Bombers 
van donar a les 17.00 hores el 
foc per extingit. Va resultar 
afectat el fals sostre de la plan
ta baixa. També van revisar els 
danys a l'entresolat. Posterior
ment van procedir a ventilar 
l'edifici i un magatzem adjacent. 

A les 18.51 hores van donar el 
servei per finalitzat. 

Els Mossos d'Esquadra van 
tancar els dos sentits del carrer 
per impedir el pas de vehicles i 
persones. Van ser alguns els ve
l.ns que es van atansar fins allloc 
deis fets, en una zona centrica 
del Palau d'Anglesola próxima a 
l'església de Sant Joan Baptista, 
i es van interessar per l'home 

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

Empleats del geriatric 
de Tremp s'havien de 
comprar les mascaretes 
Sis persones van declarar ahir davant del jutjat 

A. GUERRERO 
1 TREMP 1 Treballadors de la re
sidencia Fiella de Tremp van 
afirmar ah ir davant del jutge 
d'Instrucció 1 de la capital del 
Pallars Jussa que van haver de 
comprar-se mascaretes pel seu 
compte i que una mateixa la van 
arribar a utilitzar fins a quinze 
dies durant el brot de Covid-19 
que hi va haver el novembre del 
2020, que va acabar ambla vida 
de 64 deis 142 usuaris, segons 
va informar l'advocada Maria 
Nolla, de Prats Advocats, que 
exerceix l'acusació popular. 

Ahir va ser el torn d'uns al
tres sis empleats o exempleats 
que van declarar coma testimo
nis i que van oferir dos versions 
diferents, segons Nolla. D'una 

banda, els testimonis que van 
explicar que no hi havia cap pla 
de contingencia, no hi havia ma
terial, que no es va sectoritzar 
el centre, que no se'ls prenia la 
temperatura i que estaven in
distintament en diverses plantes 
del geriatric, entre altres dis
funcions, segons va assegurar 
Nolla. 

I de l'altra, els empleats que 
van dir que la direcció va faci-

VERSIONS CONTRARIES 

Uns testimonis van explicar 
que la direcció no facilitava 
material i d'altres van 
manifestar el contrari 

ferit, entre ells l'alcalde, Fran
cesc Balcells. 

Dos intoxicats a la Seu 
D'altra banda, un home de 41 

anys i una dona de 33 van ser 
traslladats ahir a la matinada 
a !'hospital de la Seu d'Urgell 
per inhalació de monoxid de 
carboni per la mala combustió 
de la caldera d'un domicili si tu-

at al número 38 de l'avinguda 
Guillem Graell de la capital de 

·l'Alt Urgell. 
Els Bombers van ser alertats 

a les 3.30 hores que havia saltat 
!'alarma perla mala combustió 
de la caldera d'un habitatge. Els 
Bombers van revisar l'aparell, 
el van precintar i van ventilar 
el domicili, ja que hi havia una 
fuita de monoxid. 

lmatge deis mossos d'esquadra que van declarar el31 de mar~. 

litar material i que hi havia un 
pla de contingencia. El d'ahir va 
ser el tercer dia de declaracions 
d'empleats que s'afegeixen a les 
nou persones que ho van fer el 
8 d'abril i a les set del19 d'abril. 
Ésa dir;--fins a la data han decla
rat 22 treballadors deis 49 que 
han estat citats. 

Val a recordar que són tes
"timonis en la causa oberta per 
un delicte social que se segueix 

contra l'exdirectora del cen
tre, Remei Navarri, i l'exres
ponsable d'Higiene Sanitaria, 
M.R.N.O., també imputa des per 
homicidi imprudent i vexaci
ons perla mort deis usuaris. Els 
primers a declarar van ser els 
mossos que van fer la investiga
ció i la llavors gerent de Salut a 
Lleida, Divina Farreny, que van 
corroborar que "hi va haver un 
descontrol total". 

SEGRE 1 

Dimecres, 27 d'abnl del2022 

SINISTRE 

Foto del cotxe sinistrat. 

Ferit en un 
accidenta 
I'N-240 a Vinaixa 
1 VINAIXA 1 El conductor d'un 
cotxe va resultar ferit di
lluns a la nit en un accident 
de transita l'N -240 al se u pas 
per Vinaixa, segons van in
formar ahir els Bombers de 
la Generalitat. El sinistre es 
va produir a les 23.07 hores 
en el quilometre 54 quan un 
turisme va sortir de la via. 
El conductor, que va resultar 
ferit, va sortir pel seu propi 
peu del vehicle. Posterior
ment, el Sistema d'Emergen
cies Mediques el va evacuar · 
a !'hospital de Valls. En el 
dispositiu també van parti
cipar quatre dotacions deis 
Bombers i diverses patrulles 
deis Mossos. S'ha de recordar 
que una conductora va resul
tar ferida diumenge a la nit 
en aquesta vi a a les Borges. 

TRANSIT 

Retencions a 
l'autovia A-2 a la 
Segarra i I'Urgell 
1 TARREGA 1 L'autovia A-2 va 
registrar retencions ahir a 
la tarda al seu pas per Gra
nyanella i Tarrega de manera 
simulHmia perla perdua de 
carrega d'un camió i l'avaria 
d'un trailer, respectivament. 
Va ocórrer cap a les 15.15 ho
res i les cues van ser en direc
ció a Lleida. El camió que va 
perdre la carrega transporta
va ferralla. 

SUCCESSOS 

Detingut a Binefar 
per robar a l'estació 
de busos 
1 BINÉFAR 1 La Guardia Civil 
ha detingut un home de 28 
anys a Binefar acusat de ro
bar la recaptació -de lama
quina de bitllets de l'estació 
d'autobusos de la localitat. 
D'altra banda, van descobrir 
que l'arrestat suposadament 
va utilitzar la targeta d'un 
altre ciutada per demanar 
un préstec. Esta acusat de 
robatori, estafa i usurpació 
d'estat civil. 
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