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Moren dos dels treballadors ferits
en un accident laboral al polígon de
Llerona
El tercer ferit continua hospitalitzat amb pronòstic crític | Els tres operaris d'Aguilar
y Salas van entrar dilluns a l'interior d'un gran dipòsit per fer-hi una inspecció i van
perdre el coneixement
Tres ferits crÃ-tics en un accident laboral a Llerona
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/17530/tres/ferits/critics/accident/laboral/al/polig
on/llerona)

Lloc on s'ha produït l'accident laboral. Foto: Policia Local de les Franqueses

Dos dels tres treballadors ferits dilluns en un accident laboral
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/17530/tres/ferits/critics/accident/laboral/al/polig
on/llerona) a l'empresa Aguilar y sales del polígon Pla de Llerona han mort. El tercer continua
hospitalitzat amb pronòstic crític. Així ho ha anunciat aquest dijous el sindicat CCOO, que
condemna i lamenta profundament la mort de dos dels empleats. "Davant d'aquest lamentable
succés, instem l'administració catalana a agilitzar els tràmits per aclarir les circumstàncies de
l'accident i depurar responsabilitats. Així mateix, exigim a la direcció d'Aguilar y Salas que apliqui
totes les mesures de prevenció i de seguretat oportunes per evitar que es torni a posar en risc la
vida dels treballadors", apunta el sindicat.
CCOO també adverteix e un cop s'aclareixin les causes del sinistre emprendrà les accions legals
oportunes. Finalment, el sindicat transmet el seu sentit condol i suport als familiars, amics i
companys dels dos treballadors morts i tot el seu suport als familiars del treballador que continua
ingressat. Tots tres estan afiliats al sindicat. Dimarts
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/17541/ccoo/denuncia/empresa/llerona/dilluns/v
an/resultar/ferits/tres/empleats/acumula/diversos/accidents) , CCOO ja va denunciar
que l'empresa de Llerona acumula diversos accidents, i va reclamar la intervenció d'Inspecció de
Treball.
Gasos tòxics en un gran dipòsit
Dilluns al matí, al carrer Irlanda del polígon industrial Pla de Llerona, els tres operaris (d'entre 40 i
42 anys d'edat) van resultar ferits crítics mentre realitzaven tasques de manteniment en un gran
dipòsit de nitrogen mig soterrat i que estava buit, a l'empresa Aguilar y Salas. Van inhalar gasos
tòxics després d'entrar a l'interior d'un dipòsit d'uns 50.000 litres de capacitat. Al cap de poc
d'entrar-hi van perdre el coneixement; els seus companys els van poder treure.
Sis empleats més amb ferides
A més dels ferits més greus, sis treballadors més de l'empresa, d'entre 24 i 36 anys, que en un
primer moment van auxiliar els seus companys, van resultar ferits de caràcter lleu. Es dóna la
circumstància que el passat mes de gener
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/15153/tanc/150/tones/pes/explota/enlaira/15/m
etres/llerona) un dipòsit de l'empresa Aguilar y Salas es va enlairar uns 15 metres després de
patir una explosió. Es tractava d'un contenidor de grans dimensions i 150 tones de pes. L'accident
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va provocar un ferit lleu i danys a les empreses veïnes. La tapa del tanc va volar fins a la nau del
davant i va trencar part del sostre. L'empresa es dedica a la construcció d'equips per a la
indústria química, petroquímica i de gas.
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