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La dona, ve'ina d'Alpicat, está ¡ngressada a l'UCI de l'Arnau de Vi 

Ferid a greu al queda r atrapad a en una 
classificador a de fruit a a Almacelle s 
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L'acciden t va tindr e lloc a les cambre s de la Centra l Hortofructícol a d'Almacelles . 
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Una ve'ina d'Alpicat va resultar 
ferida de gravetat al quedar 
atrapada en una máquina clas
sificadora de fruita d'unes 
cambres frigorífíques d'Alma
celles poc abans de la mitjanit 
de dilluns. La dona, Carmen 
CE., de 60 anys, és a l'UCI de 
l'Arnau de Vilanova amb una 
forta contusió al pit i diverses 
costelles trencades. 

L'accident va tindre lloc 

sobre les 23.45 ñores a les ins-
tal-lacions de la Central Horto
fructícola d'Almacelles S.A. 
(CHASA). Segons va explicar 
la gerent, Josefa Casanoves, 
"faltaven 15 minuts perqué 
acabes el torn i havíem comen-
gat a recollir". Segons sembla, 
la treballadora es va ficar a la 
máquina per traure les nectari-
nes que havien quedat —"cosa 
que normalment fem amb una 
escombra", va indicar Casano
ves— i, al posar-s'hi a sobre, la 
máquina es va posar en marxa, 

i hi va quedar atrapada. Imme-
diatament, la resta d'empleats, 
entre els quals hi havia una 
filia  de la víctima, van anar a 
auxiliar-la i van aconseguir 
traure-la de la máquina abans 
que arribessin els bombers. 
Segons Casanoves: "Aquest és 
el primer accident laboral greu 
que tenim des que vam comen-
car fa 25 anys." Carmen CE. i 
la seua fili a havien comengat a 
treballar a CHAFSA fa poques 
setmanes, per a la campanya 
d'estiu.» 

Cinc mort s i 
almeny s quatr e 
ferit s aques t 
any a la fein a 
Els sis primers mesos d'aquest 
any están resultant particular-
ment propensos peí que fa ais 
accidents laboráis, que ja han 
costat la vida almenys a cinc 
lleidatans i ferides greus a qua
tre mes, sense comptar la ve'ina 
d'Alpicat. 

L'últi m accident mortal va 
succeir el 12 de maig i es va 
cobrar la vida d'Antoni Rubi-
nat Martí, un veí d'Almenar, 
que va morir a Santa Margari-
da i els Monjos (Barcelona) al 
quedar sepultat en una rasa. El 
dia quatre del mateix mes va 
morir electrocutat a Cervera el 
treballador Joan Caries Sarra-
mona Cabrero, de 22 anys i veí 
d'Alguaire. 

A l'abril, va perdre la vida un 
altre jove de Miralcamp aixafat 
per un toro mecanic, i al marc, 
van morir un veí de Cubells, 
també a causa d'una descárrega 
eléctrica, i un jove d'Alfarrás, 
sepultat en una rasa a les obres 
d'una minicentral d'Alcarrás. 
A mes, aquest mes de juny qua
tre empleats de la construcció 
han resultat ferits greus en tres 
accidents ocorreguts a Sant 
Lloreng de Morunys (2), Solso-
na i Oliana. 


