
Mor als 84 anys Josep 
Tarragona, empresari 
del sector del transport 
L'empresari Josep Tarragona Ma
sana va morir ahir als 84 anys. 
Tarragona va fundar als anys cin
quanta l'empresa Transports Tar
ragona, de les més antigues de 
l'Estat espanyol i que acumula 
una enorme experiència. Tarra
gona es va significar per la seva 
implicació en l'associacionisme 

Ferit a Tremp 
un home en 
caure mentre 
esporgava 
un arbre 
Un home va resultar ferit el cap 
de setmana després de cau
re des d'una altura de més de 
tres metres mentre esporgava 
un arbre al municipi de Tremp. 
Els fets van tenir lloc a les 12.42 
hores i segons uan informació 
dels Bombers de la Generalitat, 
l'home, en un primer moment, 
va quedar inconscient a cau
sa de l'impacte de la caiguda, 
però posteriorment es va po
der recuperar. Cal dir que una 
altra dotació del cos de Bom
bers de la Generalitat va actuar 
en un accident al municipi de 
Térmens. 

Extingeixen 
un foc de 

• xemenetaen 
un habitatge 
de Seròs 

empresarial. Així, va formar part 
de la Cambra de Comerç on va 
ocupar el càrrec de tresorer. 

En l'actualitat i des del 2016 
era el president de l'Associació 
del Polígon Industrial de Lleida, 
des d'on va treballar incansable
ment per fer realitat molts pro
jectes, ent re ells la vella reivindi-
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cació de porta r aigua potable a 
la zona, que si bé encara no s'ha 
aconseguit està molt ben enca
minada. Va ser també fundador 
de l'Associació de l'Empresa Fa
miliar de Lleida i va ser molt s 
anys vicepresident de l'Associa
ció dels Transportistes de Lleida 
(Asotrans). Val a dir també que va 
rebre la Medalla d'Or de l'Asso
ciació de Frigorífics (ATFRIE) i va 
tenir el reconeixement amb una 
distinció per part de la lnternati
onal Road Transport Union (IRU). 

El funeral tindrà lloc avui a les 
12.00 hores a l'església de la Ca
tedral de Lleida. 

Els Bombers de la Generalitat 
van treba llar ahir en un incendi 
en un habitatge al municipi del 
Segirà de Seròs, situat al carrer 
del Molí de la població. Els fets 
van tenir lloc a les 18.01 hores, 
quan els bombers van rebre un 
avís alertant que cremava una 
xemeneia a la població. Fins a 
tres dotacions del cos de Bom
bers van desplaçar-se a la zona 
de l'incendi i van poder extin
gir el foc a les 18.33 hores. Cal 
dir que dins de l'habitatge no 
hi havia cap persona i no es va 
haver de lamentar danys perso
nals a causa del foc i el fum. 
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