Los promotores de Torre Salses
'reton' a la Paeria y presentarón
su proyecto comercial 1PAG. 9
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UNA CARNICA INVERTIRA 10 MILLONES
EN EL PLA DE VILANOVETA. La empresa
esta interesada en poner cama ras frigoríficas
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Fiscalia ·denuncia al geriétrico de
Tremp por las 64 muertes de Covid
Considera que la directora y otra responsable de la residencia incurrieron en "déficits organizativos//
que influyeron en el fatal desenlace y la Fundació Fiella defiende la presunción de inocencia 1 PAG. " ...

Cricursa negocia
con un inversor
para salvar sus
200 empleos
COMARQUES I PAG. 14

La secretaria del
Parlament activa
el proceso para
relevar a Juvillà
LOCAL

I PAG. 11

Los empleados
de la Paeria de
Balaguer dejan
el teletrabajo
COMARQUES I PAG. 19
FOTO: Tony Alcantara I Un operario colocando las ma llas de seguridad en la Penya de l'Espígol

Siguen los trabajos de anclaje de la roca de·Gerb
r

El cambio en la
gestión permite
que el lleida
continúe en el
Camp d'Esports
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CASANETA

el Vallcalent_ Lió Ueída

El edil Ignasi Amor considera
que "hay fórmulas jurídicas" pa·
ra que el equipo pueda disponer FOTO: T. Alcantara 1Los nuevos gestores se reunieron ayer con la Paeria
del campo.
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

La Fiscalia enuncia la residència
F.iella de Tremp per la mort de
64 usuaris l'any 2020 pel Covid
Considera que hi ha indicis de ((disfuncions gravíssimes" que
haurien influït de manera decisiva en les defuncions al centre
La Fiscalia de Ueida va
presentar ahir al jutjat de
primera instància de Tremp
una denúncia contra la
residència Fiella de Tremp
pels delictes d'homicidi
imprudent, tracte degradant
i contra la seguretat al
treball.
Lleida
REDACCIÓ
Segons va informar el ministeri
fiscal a t ravés d'un comunicat, les
actuacions practicades revelen
ind1cis que tant la directora de la
residència com el responsable higienicosanitari d'aquesta haurien
concorregut en "gravíssimes disfuncions" i dèficits organitzatius
amb "decisiva influència" al cont agi de 42 treballadors d'un total
de 65, i en la mort de 64 dels 142
residents entre el 22 de novembre i el 25 de desembre del 2020.
Aquestes disfuncions, va informar la Fiscalia, consistirien en
l'incompliment del Pla de Contingència, la manca de previsió,
control i supervisió de la direcció
i la no assumpció de les recomanacions efectuades pel Departament de Salut de la Generalitat.
A la denúncia, el ministeri públic
recull que "s'han constatat defec-

Denuncien que
el89% de les
investigacions
s'han arxivat

FOTO: ACN / Imatge d'arxiu de la residència Fiella de Tremp, on van perdre la vida més de 60 persones

·------

Amnistia Internacional va
alertar ahir que s'està fent
una investigació "deficient"
sobr,e la pandèmia a les residències de gent gran, sobretot durant la primera onada,
quan el virus es va encruelir
en aquests centres i va provocar-hi centenars de morts.
L'organització va lamentar
una actuació "deficient" del
Ministeri Fiscal i indica que el
89% de les investigacions han
estat arxivades i va considerar
que s'han d'investigar els protocols de la primera onada.

-·-·-·- ···-··-·· ··-·- - - -·-·-·········· ·-

plir els protocols stw1itaris. Durant
aquest temps, els Mossos van
prendre declaració a residents,
familiars d'usuaris del centre que
van perdre la vida i a responsables
del centre, entre d'altres.
A continuació, el 5 de maig, la
policia catalana va lliurar l'informe a la Fiscalia per a la investi-

gació dels fets. En un comunicat
després de conèixer la denúncia
de la Fiscalia contra dues responsables del geriàtric de Tremp, la
Fundació Fiella va garantir la seva
col-laboració per esclarir els fets
ocorreguts i a la vegada també
va defensar la "innocència" de les
treballadores.

Argimon: "Cal repensar el
model de residències on no
prevalgui només la salut"

Darias assegura que la
retirada de la mascareta en
espais exteriors "serà aviat"

El conseller de salut, Josep Maria Argimon, es va referir a la
decisió de la fiscalia de denunciar la residència de Tremp per
homicidi imprudent per la mort
de 64 persones. El conseller va
deixar clar que aquest no és un
tema de Salut i no va voler entrar en qüestions concretes, tot
i que sí que va fer una reflexió
general sobre les residències.

La ministra de Sanitat, Carolina
Darias, va assegurar ahir, després
de ser preguntada per quan es
retiraran les mascaretes en exteriors, que "serà aviat" perquè
a Espanya "estem al bon camí"
i amb les condicions per "anar
relaxant mesures". "Estem en el
bon camí, sí; ja en les condicions
per anar relaxant mesures, sí; per

contagis en aquesta sisena onada i des de llavors "estem en fase
de descens" i tant a la incidència
acumulada com a les hospitalitzacions i ingressos a UCI s'ha registrat una desacceleració.
Per una altra banda, Darias va
assegurar que la vacuna espanyola Hipra, que ha arribat a la seva darrera fase, "serà la vacuna,
la vacuna europea que estàvem
tots esperant" contra el coronavirus. La ministra va indicar que els
resultats de les fases anteriors de
la vacuna "són molt esperançadors en la generació d'anticossos
neutralitzats".

tes greus en la sectorització dels
positius, en l'ús dels Equips de
Protecció Individual dels treballadors, en el tractament d'aliments,
vestuari i residus i, molt especialment, en l'assistència sanitària als
contagiats".
Per últim, l'informe de la Fiscalia assegura que la instruc-

En aquest sentit, va dir que cal
"repensar el model residencial"
i no pensar només "en una futura pandèmia". "Quan pensem
en un nou model residencial no
hem de pensar en el tema de
salut exclusivament. La residència és un lloc on s'hi ha de viure
i això és el que ha de prevaldre
per sobre de pensar que seran
mini CAPs o mini hospitals".

ció judicial "permetrà avançar"
en la determinació de totes les
possibles responsabilitats.
Cal recordar que a començaments del mes de gener, el ministeri públic va ordenar als Mossos
investigar si la direcció del centre
hauria comès delictes d'homicidi
imprudent i si el centre va com-

tant, serà aviat", va subratllar la
ministra després de recordar l'alt
índex de cobertura vacunal que
hi ha al nostre país, on el 90,8%
cent dels més grans de 12 anys
tenen la pauta completa i més del
90% dels més grans de 60 anys la
dosi de reforç.
Segons Darias, al voltant del
18 de gener es va arribar al pic de

EDITORIAL:

El cas de la residència de Tremp

a Fiscalia de Lleida ha presentat una denúncia contra la residència Fiella de Tremp, el centre que va patir 64 víctimes de la
Covid en l'etapa més dura de la pandèmia, per suposats delictes d'homicid i imprudent, tracte degradant i contra la seguretat al
treball. El ministeri fiscal considera, després d'un any d'investigació amb els Mossos d'Esquadra, que'hi ha indicis de "disfuncions
claríssimes" que haurien incidit en la propagació d'aquest brot que
es va cobrar la vida de la meitat dels residents d'aquest centre geriàtric vinculat al Bisbat d'Urgell. Amb el màxim respecte a la presumpció d'innocència, i donat per entès que el coronavirus va sor-

L

prendre tothom el març del 2020, és necessari que la investigació
depuri responsabilitats per evitar que es tornin a repetir casos com
aquest. De fet, les residències van ser la bau la més feble dels inicis
de la pandèmia i on amb més força va colpejar la malaltia. El brot
de la residència Fiella es va descontrolar i la Generalitat va prendre
el control del centre, que ara gestiona Sant Joan de Déu. Saber
què va fallar realment perquè la situació fos tant crítica i per què
són pregu ntes que caldrà respondre. Amb serenitat, amb mesura i
sense prejutjar res però amb la ferma voluntat de donar respostes
a les famílies i, sobretot, d'evitar que ma i més torni a passar.

ERMENGOPOLYS
Així afecta al treballador
la nova reforma laboral

\

NO SÓN PARCS,
SÓN CENTRALS
avant rallau de projectes especulatius basats en les energies renovables, pri mer, se
n'ha d'informar amb claredat i referir-s'hi sense eufemismes. Segon,
aba ns de tirar-los endavant, cal obtenir el vistiplau del territori afectat
i no adaptar les normatives segons
els interessos dels oligopolis. Per si
no n'hi hagués prou amb les cinc
línies de molt alta tensió amb què
l'aragonesa Forestalia vol trinxar el
ponent català, ara, des d'Alcarràs,
ens arriba la proposta de construir
nou centrals fotovoltaiques que
ocuparien unes 800 ha de conreus
en regadiu, protegits per un pla especial urbanístic, d'on van expu lsar
els parcers de Montagut. I, per a
més inri, es preveu evacuar l'energia produïda amb una altra línia de
MAT de 17 quilòmetres, que afectaria els mun icipis d'Alcarràs, Albatàrrec, Montoliu de Lleida i Lleida
ciutat. lpcena ja hi ha presentat
al·legacions per l'impacte a la fauna i a hàbitats vulnerables. També
ha denunciat que s'ocupin terres
productives que gaudeixen d'una
dotació d'aigua per a la qual s' hi
ha destinat recursos, com els pantans del canal d'Aragó i Catalunya
que van inundar valls pirinenques.
Per suposat, hem de potenciar les
energies renovables, però no a costa del medi ambient i l'agricultura .

D

I
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EL COVI O ENTRA A CASA
Vaig llegir una piulada fa uns dies on una
dona es preguntava si aquells que no ens
havíem infectat amb el Covid érem "els
escollits". Fos o no així, el cert és que estava
convençut que, després de gairebé dos
anys immunitzats i amb la variant òmicron
en recessió, superaríem la pandèmia sense
que el virus hagués entrat

al lavabo i per poder ventilar l'estança,
mentre la resta de la família, protegits
amb mascareta dins de casa, li hem deixat
el menjar a la porta i hem desinfectat
tot allò que anava tocant. Amb set dies
d'obligada quarantena, ha hagut de tornar
a les classes virtuals, com en l'època més
cruenta del confinament,
i nosaltres hem hagut de
recórrer al Sanytol com
quan anàvem a comprar
durant l'estat d'alarma.
No sé si, després d'ella,
acabarem caient la resta.
De moment, tenim els tests d'antígens a
punt per comprovar-ho. El que sembla clar
és que, amb les característiques d'aquesta
soca i gràcies a la vacunació, potser ja és
hora de relaxar mesures i recuperar certa
normalitat. Ho necessitem.

Pensava que ho
superar1em sense
infectar-nos

a cas~, bàsicament perquè ·
tambe hem estat molt
,
prudents. Finalment, no
serà així. la meva filla petita
s'ha acabat contagiant, i tot
apunta que no va ser pas a
l' institut, sinó en una activitat extraescolar.
Als que ho han viscut no els vindrà de nou
si dic que aquest episodi ens ha suposat
un bon mal de cap. Ella, pràcticament
asimptomàtica, tancada a la seva habitació
les 24 hores del dia, sortint només per anar
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FOTO: ACN/Imatge d'arxiu de l'hospital comarcal de Tremp
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El Pallars Jussà demana
acollir un grau d'infermeria
de la Universitat de Lleida
L'alcaldessa de Tremp, Maria
Pilar Cases, ofereix Tremp per
acollir un grau d'Infermeria de la
Udl. Cases va explicar al Consel~
d'Alcaldes que, donat que la UdL
es planteja ampliar el nombre
de places d'infermeria a causa
de la manca de personal detectat en el sistema sanitari, aquesta ampliació es podria descentralitzar, igual com es va fer amb
el desplegament del grau d'INE-

FC a l'Alt Urgell. L'alcaldessa de
Tremp creu que la integració de
Tremp a l'àmbit universitari pot
ser un incentiu per a professionals sanitaris i propiciar el seu
arrelament a la comarca. Tots els
alcaldes del Pallars Jussà s'han
posicionat unànimement a fa-•
var d'aquesta proposta donat
que la comarca compta amb espais que farien viable començar
aquests estudis el curs vinent.

Jordà anuncia
un Pla de
biogàs a
Catalunya

Viaplana es reuneix
amb el director de les
Reserves Nacionals

La consellera d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, va anunciar ahir que s'està elaborant el
"Pla del biogàs a Catalunya per
poder fomentar la implantació
d'aquest tipus d'instal-lacions
i aprofitar els purins i d'altres
recursos d'origen biològic per
convertir-los en renovable".

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, va rebre ahir al
nou director de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) del Cadí i
de la Cerdanya-Alt Urgell, Xavier
Buqueras. En aquesta trobada
celebrada a l'Ajuntament urgellenc, Buqueras es va presentat
davant l'alcalde com nou responsable d'ambdues reserves
nacionals de caça que abasten
part de la comarca.

FOTO: Tony Al~ntara/ Els tècnics col·locant ahir les malles a la Penya que perillava de caiguda

lnstal·len les malles de
protecció a la Penya
de l'Espígol de Gerb
El consistor1 preveu tenir les obres
enllestides en un termini de 2 mesos
Gerb
REDACCIÓ
Les obres per segellar la penya de
l'Espígol de Gerb segueixen el seu
curs amb la col· locació ara d'unes
malles. Aquesta actuació es va començar a fer la setmana passada
i també s'estan fent perforacions
per poder lligar la roca a la del
darrere.
La previsió és tenir-ho enllestit
en un termini de dos mesos però
cal tenir en compte que s'hauran
de fer unes trenta perforacions,
segons va explicar ahir l'alcaldes-

sa Estefania Rufach. Cal recordar
que les obres es van començar
a mitjans mes de gener després
que a principis de mes sonessin
les alarmes dels sensors que hi
ha instal·lats en aquesta penya
avisant que s'havia registrat moviment.
Això va passar el 6 de gener i
era la tercera..vegada que sonava des que s'havien instal·lat els
sensors. Des de l'Ajuntament es
preveu que les obres superin els
200.000 eu ros i les van poder començar després que la Diputació

de Lleida fes un infortne acreditant-ne la urgència. En aquest
sentit, des del consistori s'hi vetllava des del mes de desembre
del 2021 i s'estava al cas que hi
havia perill de caiguda.
L'endemà, el 7 de gener, ès va
convocar una reunió amb els veïns del poble per abordar les solucions que permetessin garantir
la seguretat al nucli. De moment,
els treballadors segueixen amb
les obres d'estabilització i l'alarma no ha tornat a sonar més des
del gener.

