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Lleida detecta 2.658 casos
de cáncer en un año y el
de colon es el más común
1 Lo AECC advierte que lo "desigualdad territorial" aún penalizo al paciente

La residencia
de Tremp tenía
un registro de
la temperatura
de ya fallecidos
Así lo exp lica Fiscalía, que incide en la dejadez asistencial.
La Fundació Fiella exculpa a las
dos trabajadoras denunciadas.
CORONAVIRUS 1PÁG. 19·20
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Un profesor
de autoescuela,
multado por dar
clase en estado
ebrio en la A-2
Los Mossos d'Esquadra le denu.nciaron el jueves por dor~
mirse y hallarse bajo los efectos del alcohol en una práctica .
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Preocupación en
la Noguera por el
posible cierre de
la firma Cricursa
COMARQUES 1 PÁG. 12

FOTO: Tony Alcántara 1 El club presentó ayer a Adria de Mesa y a Adria Collet, mientras el nuevo gestor no descarta acciones legales
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La oposición
exige a Borras
que explique
la retirada del
acta a Juvilla
La presidenta del Parlament
eludió responsabilidades por la
retirada del acta al diputado de
la CUP Pau Juvilla, pero la oposición y también ERC insistieron
en que dé explicaciones. Juvilla
pidió la unidad del independentismo en una concentra ción en Lleida. LOCAL 1 PÁG. 8
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El robo de cobre
cuesta 200.000€
a la .paeria, que lo
ve "inasumible"

DENTS
FIXES EN

!1 a Visita i Estudi GRATIS
FOTO: T. Alcántara 1 El diputado recibió ayer apoyo en la Pla~a Paeria
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Multen un professor d' autoescola
per donar classe begut i adormit
L'alumne feia la seva segona practica per I'A-2
Els agents deis Mossos d'Esquadra van denunciar dijous
administrativament i per conduccló negligent un professor
d'autoescola per adormir-se durant una practica i trobar-se
sota ets efectes de !'alcohol durant un patrullatge dinamic
d'una dotació de transit per l'autovia A-2.
Alpicat
REDACCIÓ
Els fets van passar succeir a primera hora de la tarda al punt
quilometric 459 de !'autovía A-2,
dins el terme municipal d'Aipicat,
al Segria, quan una patrulla de
Mossos va observar que l'acompanyant d'un vehicle d'autoescola estava dormint. Els agents van
indicar al conductor que sortís de
!'autovía per la carretera L-800 i,
un cop aturats, van confirmar que
el conductor era un alumne, que
totjust estava realitzant la segona
classe practica, i l'acompanyant,
que era el professor de l'autoescola, estava adormit i presentava
una taxa positiva d'alcohol.

A efectes legals, tot i qui con. dueix és l'alumne, el professor es
considera conductor i, per tant,
se li aplica tota la normativa al
respecte. Així, els mossas van que
el professor presentava símptomes de trobar-se sota els efectes
de !'alcohol i li van fer un test d'alcoholemia que va donar un resultat positiu de 0.29 mg/1.
Els Mossos d'el van denunciar
administrativament per conduir
sota els efectes de !'a lcohol i també per conducció negligent. A
més, també comunicaran els fets
al Servei Catala del Transit (SCT),
ates que es tracta d'un professor
titular i que els fets es van produir
mentre exercia com a tal, per si

Els Bombers de la
Generalitat atriren
una fuita d'aigua
d'una casa a Tremp
Els Bombers van rebre un avís
ahir al migdia a les 12.16 hores
per una fu ita d'aigua en un habitatge del terme municipa l de
Tremp, al Pallars Jussa. Quan
els efectius del cos d'emergencies van arribar a la zona, van
comprovar que la fuita s'havia
originat a les golfes de l'habitatge, on hi havia més afectació. D'aquesta manera, van
procedir a tanca'r la clau de pas.

Extingeixen el foc
d'un contenidor
d'escombraries a les
Borges Blanques
FOTO: Mossos / Una dotació de trimsit de Mossos d'Esquadra a I'A-2
en deriven més responsabilitats.
Ates que l'alumne no es podía
fer carrec del vehicle es va presentar un responsable de l'autoescola per evitar la immobilització
del vehicle i continuar l'activitat.
Per denunciar una infracció de

t ransit cal alertar al SCT, l'organ
responsable de l'execució de les
competencies en materia de transit, circulació de vehicles de motor i seguretat viaria i té atribu'ida
la fundó d'instruir i resoldre els
expedients sancionadors.

Alerta a la Seu per
un veí que tenia
l'olla al foc i no
podia entrar a casa

Cremen prats
de pastures a
Cortas, a Bellver
de Cerdanya
Uns prats de pastures van cremar ahir al migdia a la zona de
Cortas, del municipi de Bellver
de Cerdanya. Els Bombers de la
Generalitat van rebre l'avís a les
16.09 hores i es van dirigir allloc
deis fets amb dues dotacins del
cos. En questió d'una hora i mitja,
els efectius van declarar l'incendi
en fase de control. Finalment, van
poder apagar el foc sense risc.
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FOTO: Bombers f L'incendi als prats de pastures de la zona de Cortas

Els Bombers de la Generalitat
van rea litzar ahir un servei per
una olla al foc en un habitatge
tancat a l'avinguda del Valira a
la Seu d' Urgell. El propietari de
l'habitatge va almar a Emergencies a les 15.04 hores del
fet que havia quedat tora de la
casa i no podia entrar a apagar
una olla al foc. Els Bombers es
van desplac;:ar al lloc deis fets
perdura terme !'obertura.

Un contenidor va cremar ahir
al matí al carrer Mestra Dolors
Iglesias amb el carrer del Pi, a
les Borges Blanques. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 9.18 hores per
part d'un ciutada que alertava
que el contenidor d'escombraries estava fumejant. D'aquesta
manera, una dotació es va desplac;:ar allloc i va apagar el foc.

Apaguen un petit
incendi de matolls
en un solar de
Bell-lloc d'Urgell
Diversos matolls van cremar
ahir al migdia en un solar situat al carrer del Telegraf del
municipi de Bell-lloc d'Urgell, a
la comarca del Pla d'Urgell. Els
Bombers de la Generalitat es
van dirigir allloc deis fets amb
una dota ció del cos, després de
rebre l'avís a les 13.12 hores.
Un cop al solar, van apagar el
petit incendi de vegetació.
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1 També es va presentar l'agenda cultural

Les Borges exposa a 1/Espai
Macia els actes celebrats
Les Borges Blanques va acollir
la presentació de la 'Memoria
2021' de I'Espai Macia, a carrec
de !'historiador i tecnic de I'Espai Macia, Marc Macia. La Me-

moria és un informe que recull
les principals dades d'activitats
realitzades l'any passat. També
es va presentar !'agenda cultural
trimestral de les Borges.

FOTO: Junt ,¡ Diferents durecs de la formació es van reunir ahir

Junts aborda el futur de
les institucions del territori
Diputats, alcaldes, membres de
consells comarcals i integrants
de les executives de Junts a les
Terres de Lleida i la de I'Ait Pirineu i Aran es van reunir ahir

per abordar preocupacions i
projectes compartits a la demarcació. Es va debatre quin ha de
ser el model de futur de les institucions del territori.
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El Pallars Sobiró propasa
a la Generalitat celebrar
proves esportives a les
estacions de la comarca
També s'ofereix perque els esquiadors
olí m pies puguin entrenar a la zona
Sort
ACN
El Pallars Sobira no vol quedar
al marge de la candidatura deis
JJOO d'Hivern Pirineus-Barcelona
2030 i ha proposat al Govern la
celebració de les proves de telemarc a la comarca, concretament
a l'estació d'Espot. Aquesta competició actualment no és olímpica pero Caries lsus, president del
Consell Comarcal del Pallars Sobira, confía que al 2030 ho sigui.
El Sobira també s'ofereix perque
els esquiadors olímpics puguin
entrenar en alguna de les cinc
estacions pallareses. Aquestes
dos propostes les va fer arribar el
Consell d'Aicaldes al Govern que
ho va veure amb bons ulls. ParaHelament el Consell Comarcal ha
acordat la creació d'una Comissió
d'experts amb persones vinculades al sector de !'esquí.
L'estació
d'esquí
d'Espot
compta amb tres pistes homologades per a lá celebració de
competicions internacionals i ha
celebrat cinc competicions de
copa del món de telemarc i una
final. lsus va explicar que la capacitat d'organització d'aquest tipus
d'esdeveniment avalen l'estació.
Tots els ajuntaments del Sobira,
excepte Baix Pallars, van signar
un manifest de suport als JJOO.

FOTO: ACN/ Es treballa en una llei per aclarir el marc normatiu

Alsina admet que no se sap
encara com sera la consulta
La consellera d'Acció Exterior i
Govern Obert, Victoria Alsina,
va anunciar ahir que la Generalitat esta treballant en una
llei que permeti aclarir el marc
normatiu i ~1 cens de futurs
processos participatius. En declaracions a Catalunya Radio,
va admetre que "no arribara a
temps" per a la consulta sobre
els Jocs d'hivern del 2030. Alsina confía que la votació es faci

Cervera comenc;a la Festa
Major d/Hivern amb el Cant
de les Completes presencial
FOTO: Subd lcgacló/ Elsubdelegat Crespín va visitar les instal-lacions

La piscifactoría d/ Alfarrós/
'premiada/ pel ministeri
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, va
visitar es instaHacions de piscifactoría Santa Ana, a Alfarras
i dedicada de forma íntegra a

la cria de truita are iris. Recentment, el ministeri de Ciencia ha
indos la piscifactoría en elllistat
de concessió de préstecs per fer
projectes d'investigació.

La Festa Major d'Hivern de Cervera enguany recupera la presencia de públic al Cant de les Completes i continua apostant r:>er
la programació d'actes a carrec
d'artistes locals. El Patronat de les
Completes del Santíssim Misteri
ha decidit organitzar el Cant de
les Completes de forma presencial, amb aforament limitat a l'església de Santa Maria i amb reser-

va previa. A l'acte hi participaran
el president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, i la consellera
de Drets Socials, Violant Cervera.
Com a mesura de prevenció, es limitara la participació de cantaires
a només membres de I'Agrupació
Coral de Cerve.ra i els músics seran del Conservatori de Cervera.
El Cant de les Completes i el Ball
de !'Aliga es faran a el dissabte S.

"abans de l'estiu", tot i que encara no hi ha una data tancada,
i no aclareix si sera telematica
o amb urnes. "No serien uns
bons jocs si el territori li dona
l'esquena", va assegurar. Alsina
va exposar que cal mirar a llarg
pla~ ·i. no només en els 15 di es
de jocs.- Així mateix, també va
defensar que "és un bon projecte per posicionar-nos internacionalment".

El monestir
d~vinganya torna

a obrir les seves
' blir
El monestir d'Avinganya torna
a obrir les seves portes aquest
cap de setmana amb els horaris habituals d'anteriors temporades. Així els visitants podran
accedir-hi de 10.30 a 13.30
hores i de 15.30 a 18.30 hores
cada primer i tercer dissabte i
diumenge de mes. La previsió
és que, coincidint amb la floració, el monestir obri tots els
caps de setmana.
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-10

La residencia de Tremp registrava
la temperatura d'usuaris que ja
havien mort, segOns la denúncia
Fiscalia apunta a una incorrecta assistencia medica i la fundació
que gestionava el centre exculpa les 2 treballadores denunciades
La denúncia que la fiscalía
de Lleida ha interposat
contra la residencia Flella
de Tremp pel brot de
Covid-19 del novembre
de 2020 detalla aspectes
com que la descoordinació
era tant gran que flns hi
tot hi havia quadres de
registre de temperatura
o de subministrament de
medicació a usuaris que
portaven dies morts.
Lleida
ORIOL BOSCH (ACN)
Aixo posa de manifest, segons el
fiscal, que no hi va haver una "assistencia sanitaria real". Una altra
de les greus irregularitats que es
posen de manifest a la denuncia
és la nefasta gestió deis morts i
també la comunicació d'aquestes
ambles famílies. El brot va provocar la mort del 42,95% deis residents.
Segons fiscalía, les denunciades, que són la directora del centre i la responsable d'Higiene Sanitaria, no van actuar com era de
preveure.
Així i tot, havien rebut formació i disposaven d'eines suficients
per front al brot, segons el fiscal,
pero van actuar amb deixadesa

de funcions i aixo hauria provocat
la rapida transmissió del virus entre usuaris i treballadors. En total
van morir 64 deis 142 residents.
Entre les moltes irregularitats
que fiscalía detalla a la denuncia,
destaquen que es va privar als
usuaris d'una correcta assistencia
medica i que tampoc hi va haver
cap tipus de coordinació amb els
centres medies més propers. Un
exemple és el que va tenir lloc el
28 de novembre, quan no es va
servir el sopar als residents fins
passada la mitjanit. Fiscalía apunta que aquells dies molts van passar fred, gana i set.
Una altra de les irregularitats
manifestades és la de l'incompliment del protocol estricte de visites de familiars. No es controlaven, assegura el fiscal, que també
indica que hi havia familiars amb
"certs privilegis" perque les visites
no se supervisaven ni es feien de
forma equitativa.

Familiars
vanhaverde
recuperar
cadavers pels
seus mitjans

FOTO: Marta Lluvlch (ACN} 1La residencia Fiella de Tremp
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tat en un comunicat, la responsable higienic-sanitaria i la directora
tecnica es trobaven de baixa des
del 23 i el mateix 27 del mateix
mes després de contagia r-se de
Covid i posteriorment ja no van
ser readmeses un cop la Fundació
Fiella va ser apartada de la gestió.
Aquesta va passar primer a !'empresa pública del Servei Catala de
la Salut 'Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)' i a partir del 5 de gener

del 2021 a Sant Joan de Déu-Terres de Lleida.
L'entitat assegura que el primer contagi es va detectar el 19
de novembre der2020. Dos dies
després del primer contagi, continua la Fundació, va ser quan Salut
va intervenir la residencia. El dia
26, set persones ja havien mort i
el Patronat de la Fundació Fiella
va ser apartada definitivament de
la gestió.

L' eliminació de la mascareta
en exteriors, des de dijous vinent

Darías va avam;:ar també que
el govern espanyol ha arribat a un
acord amb la companyia AstraZeneca per la compra del seu medicament Evusheld, dirigit a aquelles persones immunodeprimides
a qui les vacunes no els pe.rmet
assolir un bon grau de protecció.
La previsió és que estigui disponible alllarg del febrer.
Aquest medicament combina
dos anticossos monoclonals (tixagevimab i cligavimab) i esta indicat pera la immunització passiva
de pacients amb alt risc de contraure el Covid-19 i d'evolucionar
a formes greus de la malaltia.

El Govern espanyol aprovara dimarts l'eliminació de la mascareta obligatoria a !'exterior, segons
va explicar la ministra de Sanitat,
Carolina Darías, en declaracions a
la SER.
La previsió és que el decret
que elimini l'obligatorietat es publiqui al Butlletí Oficial de I'Estat de d.imecres i entri en vigor
dijous. Sanitat preveu convocar

RESPOSTA DE LA FUNDACIÓ
El Patronat de la Fundació Fiella ha exculpat de les seves responsabilitats a partir del27 de novembre del 2020 en endavant les
dues treballadores de la residencia de Tremp denunciades per la
Fiscalia. Segons va explicar l'enti-

dilluns una reunió del consell interterritorial per tal de debatre
aquesta decisió amb la resta de
comunitats autonomes. Darías va
.defensar que la mesura ha servit
en la contenció de la sisena anada i ha justificat la decisió de treure-la ara per la millora deis indicadors.
La decisió arribara una setmana després que el Congrés con-

validés la prorroga de l'obligatorietat en una votació polemica
per incloure's en un decret amb
altres mesures.
Darías va justificar que aquesta convalidació era necessaria
perque és una "previsió constitucional". Catalunya i altres comunitats ja van plantejar la retirada
de la mascareta en exteriors en la
interterritorial de dimecres.

A la denúncia s'afirma que els
familiars deis residents van
passar dies sense tenir cap
noticia de la situació.
Alguns van ser informats
que es trobaven en bon estat
de salut quan ja havien mort
i a altres no se'ls avisava que
el seu familiar havia mort. No
hi havia un protocol de defunció i aixo va ocasionar, segons
fiscalía, que alguns familiars
s'assabentessin de la mort
deis seus parents per la funeraria o per altres coneguts del
municipi o voluntaris de la residencia.
Altres, fins i tot, van haver
d'anar al centre i buscar els
seus.Jamiliars entre les habitacions on hi havia morts i
alguns es van veure obligats
a recuperar els cadflVers pels
seus "propis mitjans".

FOTO: Con¡rés 1La

ministra de

Sanitat, Carolina Darías

