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Comarques

Mor un noi de 28 anys
en caure del tractor
mentre treballava
a Campdevànol
 La víctima és de Ripoll i va patir l’accident

 Els altres guardonats són projectes sobre les Gavarres i horts socials
MARC MARTÍ

GIRONA | P.T.V.

quan feia tasques de neteja forestal
CAMPDEVÀNOL/RIPOLL | E.B.

Accident laboral amb ﬁnal tràgic
a Campdevànol. Un jove de 28
anys, Jordi Comas Ruiz, va morir
ahir en caure del tractor amb el
què treballava a Campdevànol.
Malgrat l’arribada dels serveis sanitaris, no van poder fer res per salvar-li la vida. El noi vivia a Ripoll a
casa dels seus pares.
Els fets es van produir al voltant
de les tres de la tarda. En aquell
moment, el noi estava realitzant
tasques de neteja forestal, i per
causes que els Mossos estan investigant el tractor que conduïa va
relliscar enrere en un terreny amb
molt pendent. El noi va caure del
vehicle amb el qual feinejava i
podria haver topat amb uns arbres
i ﬁnalment mort a causa de fort impacte. També es treballa amb la hipòtesi que sortís disparat del vehicle pel fort pendent del terreny.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident laboral quan
passaven pocs minuts de les tres de
la tarda. Un company de feina va
alertar els agents de la comissaria
de Ripoll que mentre estaven tre-

Els premis d’Acció Social
reconeixen la trajectòria
de l’expresident de Mifas

Malgrat l’arribada dels serveis
d’emergències, no es va
poder fer res per salvar la
vida del veí de Ripoll

ballant a l’avinguda Barcelona, a
prop del camp de futbol de Campdevànol, el noi havia caigut de
tractor i era impossible treure’l
del lloc. Quan els mossos van arribar al lloc dels fets van constatar
que el treballador havia mort. Ràpidament tots els serveis d’emergència es van desplaçar al lloc
dels fets però no van poder fer res
per salvar la vida al treballador. A
més dels Mossos d’Esquadra hi havia dues ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM) i
tres dotacions dels Bombers.
La Policia va posar els fets ocorreguts ahir a Campdevànol en coneixement del jutjat d’instrucció en
funcions de guàrdia de Ripoll i del
Departament d’Empresa i Ocupació, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

L’expresident de Mifas, Pere Tubert, un projecte centrat en el carbó de l’Ardenya i les Gavarres de la
Cooperativa Idària i un altre de la
Universitat Rovira i Virgili que
promou els horts socials han guanyat la tercera edició dels Premis
d’Acció Social Mercè Bañeras i
Maria Figueras, que concedeix la
Fundació Plataforma Educativa
amb l’objectiu de fomentar la coresponsabilitat ciutadana, l’emprenedoria i la innovació social.
Pere Tubert va presidir l’associació dedicada a les persones
amb discapacitat de les comarques
de Girona Mifas ﬁns al desembre
de 2013, un càrrec que va deixar al
cap de 26 anys, i ahir va ser distingit
amb el premi a la Corresponsabilitat Ciutadana. D’aquesta manera, la Fundació Plataforma Educativa va fer un reconeixement a la
trajectòria de Tubert, que es va
concretar en la concessió d’un títol honoríﬁc.
Innovació i emprenedoria
Les altres dues categories incloses
en el premi són la d’Innovació
Social i la d’Emprenedoria Social,
ambdues premiades amb 1.500
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Una cinquantena de persones
van acudir, ahir al migdia, a l’acte
d’entrega dels premis d’Acció Social a Girona, que va comptar amb
la presència de la directora dels
Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat a Girona, Montserrat Roura; del director general
de Plataforma Educativa, Jordi
Pascual; i de la presidenta de Fundació Plataforma Educativa, Anna
Suñer.

euros. La primera es va atorgar al
projecte anomenat «Carbó d’Ardenya i Gavarres», que ha desenvolupat la Cooperativa Idària.
Aquesta és una entitat sense ànim
de lucre amb seu a Llagostera que
treballa en l’àmbit de la inserció laboral.
Pel que fa a la segona categoria,
la d’Emprenedoria Social, el guardó es va concedir a una iniciativa d’horts socials impulsada per la
Universitat Rovira i Virgili.

Llista acumulada de les quantitats que han
correspost als números premiats,
classificats per la seva xifra final
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Montserrat Roura saluda Pere Tubert abans que reculli el premi.
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