
1 _p~g. 33. · 
R lq Paeria planeja fer una rua 
el dia S, sense detalls de l'horari i el 
recorregut peL evitar aglomeracions 

I pàg. 35 
Col·lectius feministes 

reivindiquen el dret a l'avortament 
a Lleida, com empara la llei 

e 

DIVENDRES 11 
DE DESEMBRE DEL 2020 

Número 13.975 ·Any XXXIX 

1,50€ 

www.segre.com 

Unà empresa de la Noguera 
ha guanyat a Hong Kong 
un contrade de 20 milions 

Imputat un 
conselhèr d~l 
govern d'Aran 
per la mort de 
l'osCachou 
I S persones més, arran de 
l'enverinament de l'animal 

Sis persones són objecte d'in
vestigació per la mort de l'os 
Cachou a l'abril. Un d'ells és 
membre del Conselh Generau 
d'Ara n, José Antonio Boya, 
de Convergència Aranesa, a 
l'oposició. 

Cr ·cu sa li Amb plantes a 
la Sentiu de Sió, Balaguer i 
originària de Granollers 

Els veïns ja poden 
observar els dissenys 
dins de les vitrines. 

100 empleats li La firma 
crearà un centenar de llocs 
de treball l'any que ve 

Producció 11 Especialitzada 
en vidre corbat en edificis 
singulars de tot el món 

GUIA I 34 

ECONOMIA I 24 COMARQUES 116 

CORONA VIRUS ESTABILITZACIO 

El Govern expedienta la 
residència de Tremp per 
diverses irregularitats 
La Generalitat ha obert un virus. Les irregularitats van 
expedient sancionador a la del mal ús dels ep is a la falta · 
residència de la Fundació de sectorització dels malalts 
Fiella a Tremp, a l'apreciar per evitar contagis, i no és 
"carències assistencials" la primera vegada que s'in
durant el brot de Covid-19 vestiga aquest geriàtric. De 
en aquest centre, en el qual tota manera, Salut dona per 
han mort 42 persones pel estabilitzat el focus. 

Els contagis cauen 
un 4QOA, a Ueida 
des de l'inid de 
la desescalada 

Sanitat posa data 
a l'inid a Espanya 
de la vacunadó: 
16dege 

ÉS NOTICIA I 3-8 
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El departament d'Afers Socials ha obert un expedient sancionador a la residència de la Fundació Fiella de 
Tremp, a l'apreciar .. carències assistencials" i "greus irregularitats" en l'aplicació de protocols per evitar 
contagis, com mal ús dels epis, falta de sectorització per aïllar els contagiats i absència de registres. 
··························~:;······················ .. ·················· 

' r CORONA VIRUS 

La Generalitat veu irregularitats a la 
residència de Tremp i obre expedient 
Hi aprecia "descontrol" i cita com a exemples mal ús dels epis i falta de sectorització 
E. FARNELL/ REDACCIÓ 
I LLEIDA I La Generalitat ha obert 
un expedient sancionador a la 
residència de la Fundació Fiella 
a Tremp a l'apreciar "carències 
assistencials" durant el brot de 
Covid-19, que ha provocat la 
mort de 42 usuaris. Ho ha fet 
arran d'informes de Salut Públi
ca que adverteixen sobre "greus 
irregularitats" en l'aplicació dels 
protocols per evitar contagis. 
Mal ús dels equips de protecció 
individual (epi), absència de sec
torització del centre per aïllar 
els encomanats i falta de forma
ció del personal en són algunes. 
Ahir no es van registrar noves 
defuncions i Salut va donar el 
brot per "estabilitzat". 

"La situació era de descon
trol absolut. No es complien els 
protocols, faltava personal per 
atendre els residents i no existia 
cap registre d'usuaris, medica
ció o cures." Així va explicar la 
gerent de les regions sanitàries 
de Lleida i l'Alt Pirineu, Divi
na Farreny, la situació el 21 de 
novembre. El primer contagi es 
va conèixer el dia 19 i tècnics de 
Salut Pública van acudir-hi dos 
dies després. 

Salut va intervenir la resi-
-dència el 28, nou dies després 
del primer contagi. Farreny va 
explicar que, en aquest període, 
"van supervisar, van acompa
nyar-i van fer seguiment" de la 
residència. "Es va donar marge 
al centre per veure si podia apli
car les mesures", va dir. "Quan 
es va veure que no, es va aplicar 
una intervenció més intensa." 
Aleshores els contagis havien 
passat de 57 a 153 (120 resi
dents i 30 empleats). El depar
tament d'Afers Socials va obrir 
expedient el dia 30, basant-se 
en informes de Salut Pública. 
La Generalitat apunta a irregu
laritats l'endemà que la Fiscalia 
demanés a Salut informes per 
determinar si la residència com
plia els protocols de seguretat. 
Farreny và destacar que quan 
passi la "crisi sanitària" caldrà 
depurar responsabilitats i que 
enviaran a Fiscalia la documen
tació que requereixi. 

D'altra banda, els Mossos 
investiguen la filtració a tra
vés-<le WhatsApp d'una llista 
amb els noms dels 42 morts a 
la residència. 

El director assistencial de 
l'Hospital de Tremp, Eduard 
Sanjurjo, va dir que el princi
pal objectiu va ser revertir una 
situació "insostenible" i garan
tir l'atenció mèdica. Es va esta-

Convent, hospital 
i ara geriàtric 
privat amb 
places públiq~es 
• L'edifici de la residència 
va ser inicialment un con
vent de l'orde dels Caput
xins, fundat el 1627. El 
1836 va passar a acollir 
l'Hospital dels Pobres que 
Jaume Fiella, president de 
la Generalitat originari de 
Tremp, havia establert al 
centre històric de la loca
litat el1521. 

A l'hospital es van ins
tal·lar monges de l'Imma
culat Cor de Maria. Va ser 
el centre mèdic_comarcal 
entre el 1912 i el1992 i 
va passar després a ser 
un geriàtric. Actualment 
està classificat com a cen
tre coHaborador amb la 
Generalitat, de titulari
tat privada i amb places 
públiques. 

Eduard Sanjurjo, Divina Farreny i Rosa Amorós, a la roda de premsa ahir sobre el centre de Tremp. 
La Fundació està re

gentada per un patronat 
de quatre persones: dos 
sacerdots, un exalcalde i 
un exregidor. 

Primer contagi 
lEs detecta el19 de novembre en 
un empleat i arran del primer cri
bratge hi ha 57 positius entre usu
aris i treballadors. En pocs dies van 
morir 10 persones. 

Intervenció del centre 
I El 28 Salut intervé el centre, que 
està sense direcció (tots contagi
ats) i amb irregularitats. 

blir amb personal de l'hospital 
i l'àrea bàsica de Tremp, tres 
equips mèdics, i s'han incor
porat dinou sanitaris al centre, 
a banda de portar a terme fins 
a 37 jornades amb altres pro
fessionals de manera puntual. 
Segons Farreny, també s'ha 
establert un protocol d'aten
ció a les famílies amb 140 
video trucades. 

La Fundació Fiella, titular de 
hr-residència, ja ha estat objecte 
d'expedients anteriors per part 
de la Generalitat. Inspecció de 
Treball li va imposar l'any pas
sat dos multes de 8.000 euros 
per cessió iHegal de treballa
dors, segons van confirmar 
ahir fonts de la conselleria de 
Treball. 

LES CLAUS 

Expedient sancionador 
I Treball obre un expedient sanci
onador el dia 30 per depurar res
ponsabilitats en la gestió sanitària 
del centre. 

Atenció a les famílies 
I S'implementa un protocol 
d'atenció a les famílies des del di
lluns 30, amb 140 videotrucades i 
250 de mèdiques. 

Situació actual 
I Hi ha 78 positius, 13 a l'hospital, 
1 negatiu al centre; 3 a la Pobla, i 
un a Guissona. Han nrort 42 per
sones per Covid i 50 usuaris són 
asimptomàtics. 

Fiscalia 
I La Fiscalia de Lleida investiga si 
s'han complert els protocols sani
taris per afrontar la pandèmia. 

El presideix el rector de 
la parròquia de Tremp, Jo
an Antoni Mateo. El vi
cari general del bisbat 
de l'Urgell, Josep Maria 
Mauri, hi representa la 
diòcesi, mentre que Jo
an Ubach i Jordi Serra hi 
ocupen llocs com a antics 
edils. La residència té a 
més una direcció tècnica 
encapçalada fins ara per 
Remei Navarri. 

''Quan em van trucar, el meu pare ja havia mort" 
• "Em va trucar un metge des
prés que jo hagués trucat al
gunes vegades a la residència 
sense rebre resposta. Em va 
dir que el meu pare era positiu 
però que es trobava estable, 
que no anava ni endavant ni 
endarrere i que si hi havia algu
na novetat ja m'ho dirien. Però 
van passar uns dies i llavors em 
va trucar un altre metge, que 
em va comunicar que el meu 
pare havia empitjorat i que ens 
havia deixat." Així va explicar 
a aquest diari el fill d'un dels 
traspassats aquesta setmana a 
la residència de Tremp quina 
ha estat la informació que ha 

rebut directament des del cen
tre. Entre les dos trucades van 
passar almenys uns cinc dies, 
quan la Generalitat ja n'havia 
assumit la gestió. També va as
senyalar que quan es van fer 
les primeres PCR, cap al 20 
de novembre, al municipi "ja 
hi havia rumors que hi havia 

LA VISIÓ DES DE DINS 

Un empleat de la 
residència: "Salut diu que 
amb ells tot funciona i 
no és del tot cert" 

problemes" a la residència. En 
aquesta PCR, el seu pare va do
nar negatiu, però en una sego
-na feta uns dies després ja era 
positiu. Per la seua part, una 
persona que forma part de la 
plantilla de la residència i que 
va voler mantenir l'anonimat 
va suggerir que les coses no 
han canviat tant des que Salut 
n'ha assumit el comandament. 
"Ara ens ha tocat aquesta des
gràcia, que és molt trista per 
a la gent que cuidem els avis, 
però potser Salut s'omple la bo
ca dient que amb ells tot fun
ciona i això no és del tot cert", 
va manifestar. 
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INFRAESTRUCTURES VIES 

Malles a la carretera (-13 a Talarn i Camarasa 
cOntra .els despreniments per 1,6 milions . 
Comprómís amb el territori perquè no es registrin talls viaris com el de Llavorsí a finals de l'any passat 
li La utilització d'helicopters per portar el material augmenta el cost dels projectes 

Les obres per insta I· lar malles que es porten a terme a la C-13 a l'altura de Talarn. 

Els treballs previs a la travessia de I'N-230 a Alfarràs. 

FORESTAL 

Subhasten 
45.000 tones 
de fusta per 
1,5 milions 
I LLEIDA I Agricultura ha licitat 
de manera telemàtica 44.920 
tones de fusta per un import 
d'1,5 milions. Aquesta sub
hasta és una de les principals 
mesures que la conselleria 
ha adoptat per dinamitzar la 
gestió forestal en l'àmbit dels 
boscos públics, siguin d'enti
tats locals o de la Generali
tat. En aquest sentit, els lots 
subhastats corresponen a 8 
comarques i les que han tin
gut un volum de fusta licitada 
més gran han estat el Bergue
dà,..-l'Alt Urgell i la Cerdanya. 
En conjunt, els boscos públics 
ocupen una superfície aproxi
mada de 485.000 hectàrees, 
que representa un 24% de la 
superfície forestal de Cata
lunya. La venda de la fusta té 
una repercussió econòmica en 
les zones rurals. 

PRESSUPOSTOS 

Les Borges 
aprova ,un 
pressupost 
de 8,2 milions 
I LES BORGES I El ple extraordi
nari de les Borges Blanques 

· va aprovar ahir la propos
ta de pressupost municipal 
per al 2021, que ascendeix a 
8,2 milions d'euros, la qual 
cosa representa un 11,34% 
menys que l'exercici.anterior. 
L'equip de govern va expli
car que preveu ampliar-lo 
amb el romanent que resulti 
de la liquidació dels comptes 
d'aquest any. L'alcalde, Enric 
Mir, va apuntar que la previ
sió és ampliar el pressupost 

-:-en 568.500 euros, per desti
nar-los a inversions previstes, 
que inicialment es xifren en 
fins a 1,6 milions. La proposta 
de pressupost també preveu 
ajuts per estimular l'economia 
local i per afrontar les conse
qüències de la crisi sanitària, 
social i econòmica. 

Treballs a I'N-230 
a Alfarràs 
• Operaris de l'ajunta 
ment d'Alfarràs van por
tar ahir a terme els tre
balls previs de senyalit
zació perquè la propera 
setmana pugui començ{lr 
l'obra de pavimentació de 
la travessia de l'N-230. 
L'Estat actuarà a la cal
çada i el consistori a les 
voreres (vegeu SEGRE 
d'ahir). 

INICIATIVES 

Nova campanya 
per apadrinar 
arbres fruiters 
a Aitona 
I·AITONA I L'ajuntament d'Aitona 
ha posat en marxa en el marc 
del projecte Fruiturismela se
gona campanya per apadrinar 
arbres fruiters a la població 
amb l'objectiu de fomentar el 
consum de productes de pro
ximitat per Nadal. L'ajunta
ment vol potenciar d'aquesta 
manera la marca Fruita d'Ai
tona i consolidar el muniCipi 
com a capital catalana del tu
risme de fruita. 

Els interessats rebran una 
caixa de fruita. Hauran de re
gistrar-se al web i seleccionar 
una modalitat d'apadrinament 
i el tipus de presseguer, ja que 
poden triar entre nectarina, 
préssec roig o pla. Val a dir 
que des del febrer passat ja 
s'han apadrinat una trentena 
d'arbres, malgrat el confina
ment de la Covid. 

MARÍA MOLINA 
1 TALARN/CAMARASA 1 La conselleria 
de Territori i Sostenibilitat està 
coHocant malles de seguretat a 
la carretera C-13, en concret a 
Camarasa i Talarn, per evitar 
despreniments de roques com 
el que es va produir a finals de 
l'any passat a Llavorsí, que va 
tallar aquesta carretera durant 
diversos dies en plena campa
nya nadalenca, la qual cosa va 
provocar la indignació del ter
ritori. Segons el responsable 
de Carreteres a Lleida, Jordi 
Benet, ha suposat una inversió 
d'l,6 milions d'euros, ja que són 
operacions que requereixen la 
intervenció d'un helicòpter, atès 
que són zones de difícil accés , 
cal pujar el material i després 
instaHar-lo a la muntanya. 

Benet va indicar que els tre
bp.lls a Camarasa ja estan aca
bats i han comportat la col·lo
cació de malles a 250 metres 
lineals per evitar que les ro
ques envaeixin la calçada. En 

· aquest punt, a banda de malla 
s'han ancorat diverses pedres 
de gran mida. La inversió ha 
estat d'1,1 milions d'euros. En 
l'actualitat, s'està treballant a 
Talarn per coHocar malla me
tàBica a més de 100 metres de 
la muntanya vorej ant la carre
tera. En aquest àrea també s'ha 
sanejat i consolidat el pendent 
prèviament. S'han gastat més 
de 500.000 euros. 

En aquest sentit, segons la de
legada del Govern al Pirineu, 

- Rosa Amorós, d'aquesta forma 
es dona compliment a les rei
vindicacions del territori, que 
exigeix seguretat en aquest tra
jecte, un dels més utilitzats pels 
vehicles per accedir als Pallars 
i un dels eixos viaris on s'han 
registraf nombrosos despreni
ment~. Segons _l'alcalde de Ta
larn, Alex Garcia, l'actuació era 
necessària atès que els despre
niments són continus, sobretot 
quan es registren precipitacions 
d'importància. 

COL·LECTIVITAT DE REGANTS N.16 
DELS CANALS D'URGELL, BELL-LLOC D'URGELL 

EDICTE 

Sr. JOSEP LLUÍS GRIFOL ALDABÓ, president de la Col-lectivitat de Regants 
N-1 6 dels Canals d'Urgell, amb domicili a Bell-lloc d'Urgell. 

FAIG SABER 

Es convoca a tots els partícips de la Col-lectivitat, tant regants com titular.s 
d'altres aprofitaments diferents del reg, a la respectiva Junta General ordinària 
que es durà a terme a la NAU DE BOMBES DE LA MODERN ITZACIÓ AL Polígon 
9 PARCEU.A 32 del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell, el dia 9 de gener de 
2021 a les 12 hores de migdia en primera convocatòria i mitja hora després en 
segona, si no ass iste~ la majoria absoluta de vots de la Col-lectivitat per a fer-ho 
en primera, d'acord amb el següent ordre del dia: 

1 r. Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta de la sessió. 
2n. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la Junta General anterior. 
3r. Examen i aprovació de l' esborrany de la Memòria semestral de l'any 2020. 
4t. Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d' ingressos i despeses per 
al proper exercici de 2021 i de les derrames: ordinària, abastaments, manteni
ment de reg, manteniment de canonades, modernització segon te rmini préstec 
caixaguissona. Derrames de la demarcació de Vilanova de la Barca, Lleida i 
Alcoletge, així com a la determinació dels terminis per al pagament de derrames. 
5è. Elecció de Vocals titulars i suplents que han de reemplaçar en la Junta 
Rectora i Jurat de Regs els quals cessen en el seu càrrec. 
6è. Informes de Presidència. 
7è. Canvi de reg de la finca C14 S92 F150 i F151, superfície de reg 1,456 i 0,915 
hectàrees respectivament, actualment reguen des de la 4à boquera A3 4à Pral. 
(orifici 328 - de Vencillo) i passarien a regar a pressió des de l'embassament del 
reg col-lectiu de la Col-lectivitat de Regants N-16, situat a la finca C16 S99 F166 
de la toma 33 (orifici 402- dels Saulons). 
8è. Ratificar l'aprovació dels comptes d'ingressos i despeses de l'any 2019 
aprovats en Junta Rectora. 
9è. Aytoritzar i donar poders a la Junta Rectora per poder aprovar tot el que 
calgui per majoria absoluta en el cas de no poder realitzar Juntes Generals per 
l'Estat d'Alarma. 
1 Oè. Autoritzar si s'escau la petició d'un préstec a una entitat bancaria per obres 
de la demarcació d'Alcoletge síndic 100. 
11 è. Torn obert de paraules. 
El que es fa públic per general coneixement. 

El President. 
Bell- lloc d'Urgell, 9 de desembre del2020 

r 
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CONCURSOS VESTITS DE PAPER 

La corporació local va visitar ahir la nova exposició. 

S:OCIETAT SEGRE 
Divendres, 11 de desembre del 2020 

El públic ja pot admirar els dissenys, ubicats al centre. 

Mollerussa treu els seus vestits de paper al carrer 
Exposició de 23 dissenys com a alternativa al tradicional concurs, cancel·lat per la Covid-19 li Instal·len una 
dotzena de vitrines il·luminades al centre amb treballs de modistes com Pepita Marrades o Roser Cardona 

J.GÓMEZ 
I MOLLERUSSA I La capital del Pla 
d'Urgell ret homenatge als Ves
.tits de Paper amb una exposició 
urbana de dissenys que han par
ticipat en aquest concurs que 
aquest any s'ha canceHat per 
la pandèmia de la Covid-19. En 
concret, el centre de la ciutat 
llueix dotze vitrines iHumina-

• Fer vi és una manera de fer 
territori. Al Pallars, diverses 
iniciatives ho testimonien. És 
el cas del celler Terrer de Pa
llars, que es fundava el 2010 
a Figuerola d'Orcau, al Jussà. 

des de dos metres d'alçada que 
allotgen algun dels vestits que 
en el seu dia van desfilar i van 
aconseguir un premi en aquest 
històric certamen que aquest 
2020 havia de celebrar la 57a 
edició el12 de desembre. Hi 
ha creacions de modistes lo
cals com Pepita Marrades, Ro
ser Cardona o Angelina Mas. 

Es tracta d'un "celler jove, que 
està creant una marca nova", 
explica la propietària, Núria 
Bigorra. Rescatava de l'oblit 
una tradició immemorial. "Els 
ancestres segurament es dedica
ven a elaborar vi perquè tothom 
ho feia, per vendre'! a la gent 
de la muntanya. Figuerola era 
terreny vitivinícola, on totes les 
cases tenien cellers, que acostu
maven a estar connectats per 
sota terra", assenyala. 

El celler iniciava la seua sin
gladura amb 2 hectàrees de 
vinya pròpia, on van plantar 
macabeu, .syrah i monestrell. 
Quant a la resta del raïm, "l'ad
quiria a altres productors locals, 

Diversos establiments de Mo
llerussa també exposen fins a 
onze dissenys que formen part 
del fons del Museu de Vestits 
de Paper. 

Segons l'alcalde, Marc Solso
na, la iniciativa busca atansar a 
la ciutadania aquesta tradició 
que complementa l'enllumenat 
nadalenc, el principal atractiu 

ja que considerava que calia fer 
territori i mantenir la producció, 
que ja era residual, unes 1.000 
ha davant de les 10.000 de vi
nya dels temps d'esplendor", ar
gumenta. Ara fructifiquen uns 
ceps que es treballen amb cura, 
seguint un mètode on preval el 
"sentit comú". I adaptant-se a 
les circumstàncies. "Atesos els 
efectes delrm1diu, enguany hem 
aplicat sistèmic, és com si fossin 
medicaments que la planta eli
mina en dies". En qualsevol cas, 
"has de valorar què necessita. Si 
segueixes regles molt estrictes, 
no és només que et quedes sense 
producció un any, sinó que no 
disposaràs d'estoc d'ampolles 
l'any vinent", sosté. 

Fet i fet, tot i que el vi no 
sigui un producte essencial, "la 
percepció és molt positiva, com 
tenen els productes de km O. 
Aquesta bandera de proximitat 
ajuda força a vendre". Per això, 
en un any marcat a foc per la 
pandèmia,"hem tingut més tru
cades que mai", reconeix. En les 
visites, "m'adapto força al que 
em demanen". Així, a banda de 
fer un tomb pel celler i un tast, 
"si se sol·licita visitar les vinyes, 
cap problema". I és que "la gent 
agraeix molt connectar amb el 
productor". 

del qual aquest any és la figura 
d'un gran os iHuminat a la cèn
trjca plaça Manuel Bertrand. 
"Es una exposició única que ha 
convertit el renovat centre de 
Mollerussa en una gran expo
sició d'art urbà", va remarcar. 
Totes les vitrines estan contro
lades a través de càmeres de vi
gilància per evitar actes incívics. 

Blancs, negres 
i ratafia, al 
mercat català 
• El celler dona cos a quatre 
vins: Conca d'Orcau, Conca 
de Tremp blanc, Conca de 
Tremp negre i Carràmia, així 
com una ratafia de vi blanc. 
"Vaig comel}çar a produir 
unes 4.000 ampolles, pri
mer amb una línia de vins 
de criança i, posteriorment, 
vaig ampliar fins a 8.000. 
Avui dia la producció oscil
la entre unes 16.000 i 18.000 
ampolles", afirma Bigorra. 
L'ampliació no es descarta. 
"Em plantejo la possibilitat 
de bastir noves instal-laci
ons, la qual cosa permetria 
augmentar la producció, però 

Tres categories 
Les vitrines exposen dissenys 

de les tres categorie~ del certa
men: 8 són vestits d'Epoca, 3 de 
Fantasia i 1 de Moda Actual. Es
tan distribuïts per les places de 
l'Ajuntament, Manuel Bertrand, 
Major i Pla d'Urgell, així com 
els carrers Vilaclosa i Ferrer i 
Busquets. 

COS7ERS 
DEL 
SEGRE 
Denomln•oló 
d'Orl .. n 

encara no està definit el projec
te. El 90% el comercialitzem a 
Catalunya i exporto una petita 
part a un país asiàtic." 

Reivindicant les arrels 
• Terrer de Pallars és fruit 
de la inquietud de l'enginye
ra tècnica i enòloga Núria 
Bigorra. Després d'anys de 
treball en el grup Torres, va 
decidir tomar a les arrels pa
llareses i engegar el projecte 
d'un celler. 

Amb la col-laboració de: 
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'Recuerdo de Tremp' 
e lès m,oltes coses que li enveja
va al meu germà quan era peti
ta, dos eren materials: un imant 
rodó - cilíndric- que vam treu

re d'una ràdio molt antiga esbudellada 
sense f Ompassió, i un rellotge d'arena. 
Tanco els ulls i el veig. De fusta negra, 
com si l'haguessin fumat. L'arena, d'un 
color rosa intens. No sabria dir qui l'hi va 
portar, però al peu hi posava "Recuerdo 
de Tremp", escrit amb lletres blanques. A 
mà. Què se'n deuria fer, d'aquell rellot
ge? Qui sap. Segurament, vam fer com 
el protagonista de Toy Story i un bon dia 
vam oblidar els nostres tresors d'infància 
en alguna capsa amb les Nancys amb els 
cabells tallats. I el bolígraf de deu colors 
que va triomfar a la primera comunió. 
Ni tan sols hi havia pensat més. Fa re
lativament poc, vaig tenir un dels meus 
clàssics moments de desesperació perquè 
no m'entenia la lletra. Típica entrevista 

Quaranta-dos 
padrins morts i 
gairebé tota la 
residència infectada. 
Potser és hora de 
fer preguntes 

la llibreta a mitja redacció per si a algú 
se li ocorria què hi havia pogut escriure 
en aquell gargot. "Com m'agradaria fer 
tan bona lletra com tu", vaig pensar en 
veu alta. "No creguis", em va respondre 
un company amb qui portava mitja vi
da treballant colze amb colze, " també 
té inconvenients". I em va explicar que 
molts dissabtes el feien anar a la botiga 
d'uns amics de la família. «M'he fet un 
tip d'escriure "Recuerdo de Tremp" en 
uns rellotges d'arena». Hi ha anècdotes 
que donen sentit a la vida. Fa mal saber 
que els adults d'aquesta història són els 
protagonistes involuntaris d'un present 
pel qual tard o d'hora algú haurà de retre 
comptes. La sorra del rellotge que ja no 
tinc s'escola a una velocitat vertiginosa. 
S'acaba el temps per a massa gent. I no és 
llei de vida, encara que siguin grans. I no 
és la pandèmia. Hem deixat els nostr es 

que guardes massa dies. Típica caHigrafia francament . 
millorable. Ara acostumo a gravar, però anys enrere 
no ho feia . Transcrivint tendeixes a ser massa fidel a 
la paraula i traeixes l'esperit de la conversa. A mi em 
funcionava, almenys. El cas és que ja li havia ensenyat 

vells desemparats. Ells no gosen quei
xar-se. No s'ho poden permetre. Potser els que som 
fora hauríem de fe,r-nos preguntes incòmodes. Com 
hem permès que les residències geriàtriques s'hagin 
convertit en un negoci que explota la gent que hi tre
balla? Que el record de Tremp no s'esborri. 

privat 
'Ministry of 
business' 
Els col-laboradors 
del conseller Tremo
sa reparteixen unes 
targetes bilingües, 
en català per una 
cara i anglès per una 
altra. La diferència 
està en el càrrec 
perquè en l'anglesa 
es presenten com 
"Ministry of Business 
and Knowledge", o 
sigui Ministeri de Ne
gocis i Coneixement, 
mentre que en la de 
català queda com 
a conseller. Per cert 
que en la seua visita 
a Lleida van pregun
tar al conseller per 
com està la tramita
ció de la nova llei de 
cambres al Parlament 
davant del president 
de la Cambra de Llei
da, Jaume Saltó, que 
es va afanyar a expli
car que la pregunta 
no estava preparada. 
Tremosa no es va 
mossegar la llengua 
i va explicar que no 
es podrà aprovar en 
l'actual legislatura 
com estava previst 
per culpa d'Esquerra, 
que n'ha bloquejat la 
tramitació. I això que 
són els socis. 

la imatge 
del dia 
Parc de Nadal al 
Secà de Sant Pere 
L'associació de veïns del 
Secà de Sant Pere s'ha 
lluït aquest any per ani
mar aquesta campanya 
nadalenca. Un parc de 

.-Nadal totalment i l-lu
minat i amb diferents 
icones d'aquestes festes 
que provoca l'admiració 
de petits i grans . 

l'ascensor 

o 
Alejandro Sasplugas 
CEO de la firma vi
driera Cricursa, amb 
planta a la Sentiu i 
Balaguer, que gua
nya un concurs a 
Hong Kong i crea 
100 llocs de treball. 

o 
MagdaJové 
Directora de l'esco
la Minyons d'Urgell 
de Fondarella, que 
rep el premi Escoles 
Verdes 2020 en l'ac
tuació singular sobre 
la flora i la fauna. 

Núria Marín 
L'alcaldessa del PSC 
de l'Hospitalet i presi
denta de la Diputació 
de Barcelona va ser 
detinguda per suposa
da desviació de sub
vencions públiques. 

X. García Albiol 
Alcalde de Badalona, 
que haurà de buscar 
una solució a les mol
tes negligències i de 
diversos estaments 
que han provocat 
el tràgic incendi. 
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