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CAMP DE TARRAGONA

◗ La major part dels accidents es produeixen per bolcar el tractor. FOTO: DT

PER NÚRIA RIU

El passat 2007 fou un any fatídic
pels accidents agrícoles. I és que
les xifres són molt superiors a les
d’anys anteriors. Segons dades de
la Fundació Lluís Nomen, 20 per-
sones van morir a Catalunya a cau-
sa d’un accident relacionat amb
l’agricultura. D’aquests, set cor-
responen a la demarcació de Tar-
ragona, que se situa com la zona
amb més víctimes per bolcar el
tractor. Cal tenir en compte que
suposa dos morts més que l’any
2006 i que duplica les dades de
2005, quan van fallir tres agricul-
tors. Enguany, la majoria d’aquests
incidents van tenir lloc de juny a
novembre.

Santi Caballero, de la Funda-
ció, assegurava que la principal
causa d’aquests accidents són l’ex-
cés de confiança, els mals hàbits i
la intoxicació per la utilització de
productes fitosanitaris. «Sovint
es tracta del pagès de tota la vida que
segueix unes rutines que s’han fet
sempre i que no s’adona de la pe-
rillositat d’allò que ha fet sempre»,
explicava Caballero.

El coordinador de la Fundació
Lluís Nomen assegurava que «ha

estat un any bastant dolent», i afe-
gia que «molts dels accidents que
s’han produït són amb gent gran
que utilitzen tractors vells, enca-
ra que no es pot generalitzar».

Cal tenir en compte que els nous
vehicles incorporen una estruc-
tura que en cas de bolcada prote-
geixen. No obstant això, sovint
aquests mecanismes de seguretat
no s’utilitzen correctament i, per
tant, és com si no hi fossin.

Per evitar qualsevol situació de
risc es recomana «posar seny en
allò que s’està fent. Sovint hi ha
molts vicis associats a la profes-

sió com baixar del tractor quan
aquest encara es troba en marxa i
totes aquestes situacions s’han
d’evitar al màxim».

D’altra banda, és imprescindi-
ble que tota la maquinària dispo-
si de les proteccions de seguretat
necessàries. I és que, segons San-
ti Caballero, el problema és que
«molt sovint es tracta de persones
autònomes que creuen que no es-
tan afectats pel tema de preven-
ció de riscos laborals»

Des de la Fundació Lluís No-
men ja fa més de cinc anys que es
porten a terme campanyes infor-
matives i de sensibilització i forma-
ció pel que fa a riscos laborals. Per
aquest motiu es porten a terme
conferències i jornades, en col·la-
boració amb el sindicat Unió de
Pagesos, per les diferents comar-
ques de Catalunya.

Aquests dies s’està ultimant
una campanya, que es portarà a
terme a l’Alt i el Baix Camp, i que
consistirà en un curs de trenta ho-
res de formació. «S’ha d’incenti-
var que els empresaris disposin
d’un pla d’explotació personalitzat
segons les característiques de la
seva explotació i que coneguin els
riscos que corren en portar a ter-
me determinats hàbits».

Per aquest motiu, amb el curs
s’oferirà una atenció individualit-
zada per a cadascuna de les explo-
tacions i s’oferirà assessorament
perquè aquestes persones no no-
més estiguin al dia des del punt de
vista legal sinó que també se sen-
tin segures. Encara que no hi ha
dates concretes, es preveu que el
curs tingui lloc entre febrer i març.
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Tarragona és la demarcació amb
més víctimes per bolcar el tractor
Els mals hàbits, les imprudències i l’excés de
confiança són les principals causes que
originen aquests accidents.

La Fundació Lluís No-
men va néixer l’any
2001 en memòria d’un
agricultor que porta-
va el mateix nom i que
va morir per accident
laboral.

Dirigent d’Unió de
Pagesos, Lluís Nomen
Castellnou havia tre-

ballat i impulsat dife-
rents iniciatives en l’àm-
bit de l’accidentalitat en
el sector agrari.

La idea de crear
aquesta entitat sorgia
l’any 1999 i des d’alesho-
res s’han impulsat tot ti-
pus de campanyes, a
més de cursos i jorna-

des formatives, per
prevenir l’accidentali-
tat al camp. Un dels
reptes és millorar les
qualitats de treball dels
temporers, que, a cau-
sa de la curta durada del
seu contracte, sovint
no tenen cap tipus de
protecció.

L’A P U N T

En memòria de Lluís Nomen7
víctimes a la
demarcació

La major part dels

accidents, de juny a

novembre.

Després del seu pas pel Teatre
Romea de Barcelona, l’espec-
tacle Els contes del Sr. Nil, diri-
git per Pep Bou, torna als esce-
naris amb una gira per Cata-
lunya que arriba el dia 12 de
gener al Teatre Principal de
Valls amb un espectacle que
tindrà lloc a dos quarts de set de
la tarda.

Aquesta gira és l’oportunitat
perfecta per als nens i pares que
encara no han vist el Sr. Nil fent
saltirons de cabreta, ni s’han
quedat bocabadats quan es deixa
posseir pel personatge pijo de
la Rínxols d’Or, ni han fet un
curs avançat de japonès veient
com interpreta en Momotaro,
entre d’altres.

Manel Barceló interpreta el
personatge del Sr. Nil, un ho-
me carregat de bon humor i ca-
paç d’encisar petits i grans amb
les seves narracions. Explica
contes de tota mena, de tot ti-
pus, i que captiven grans i pe-
tits. Es tracta d’un espectacle
familiar, recomanat per a nens
a partir de 6 anys així com tam-
bé per als pares que vulguin des-
cobrir noves maneres d’expli-
car contes.

M O N T B L A N C

L’Oficina d’Acció Ciuta-
dana Mòbil tornarà a la
Vila

L’Oficina d’Acció Ciutadana
Mòbil tornarà a fer parada a
Montblanc el pròxim diven-
dres 11 de gener. L’horari
d’atenció al públic serà de les
10 a les 2 del migdia, i l’Ofici-
na s’ubicarà al carrer Espluga
de Francolí, al costat del lo-
cal de la Policia Local. L’Ofi-
cina d’Acció Ciutadana Mòbil
informa el ciutadà i les enti-
tats sobre els recursos i ser-
veis de la Generalitat de Ca-
talunya en l’àmbit de benes-
tar social. També canalitza i
deriva cap als serveis compe-
tents de la Generalitat, o al-
tres administracions públi-
ques, les peticions, els sugge-
riments i les sol·licituds
presentades que els afectin.
L’Oficina d’Acció Ciutadana
Mòbil també serà present els
dies 1 de febrer, 7 de març, 4
d’abril, 9 de maig, 6 de juny, 4
de juliol i 5 de setembre.

M O N T B L A N C

Bona participació a la
primera Sant Silvestre

85 corredors van prendre part
a la 1a Sant Silvestre Mont-
blanquina de l’últim dia de se-
sembre, organitzada pel Club
Atlètic Montblanc amb la
col·laboració de la Unió de
Botiguers i Comerciants de
Montblanc.

‘Els contes del
Sr. Nil’ aterren
al Teatre
Principal
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