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La Paeria ve en Torre Salses un 
"misil" contra el comercio local 

·. 
I La promotora del complejo pediró licencia de obras en breve y promet e un millar de empleos PAG. 3 

El juzgado de Tremp encausa a 
las dos empleadas del geriatrico 

El Govern espera 
una oferta para 
Cricursa, cuyas 
dos plantas estan 
àhora inactivas --- ·-

'Aitona viu el 
rosa' arranca el 
día 26 y espera 
llegar este año a 
20.000 visitantes 

Las causas se abren a raíz de las 
denuncias de la Fiscalía por las. 
64 muertes que se produjeron en 
un brote en noviembre de 2020. 

Lleida ha registrado 23 defuncio
nes en cuatro dí as y ya h_a supera
do las 1.000 en toda la pandemia. 
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GARANTIA ILERDENT 
LABORATORI PROTÈTIC PROPI PER A LA 
FABRICACIÓ I REPARACIO DE 

E _t:S DE 1 S 

ET GARANTIM LA COORDINACIO D'ODONTÒLEGS 
I PROTÈTICS, DES DEL DISSENY RNS A 
LA FABRICACIÓ I COL·LOCACt6 DE LA 
TEVA PRÒTESI O FERULA 

El dato 

1.000 eures 
Es el salario mínimo que 
el gobierno de Sanchez ha 
pactado con los sindicatos 
pero no con la patronal 

I PAG.19 
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Aragonès diu que Catalunya ha 
de liderar els Jocs Olímpics amb 
la participació d'altres territoris 
La consellera Alsina anuncia una nova llei de participació que 
reguli les consultes que el Govern consideri fer a la ciutadania 

Barcelona 
AGÈNCIES 

"Des del primer moment que es
tem oberts a la participació d'al
tres territoris, i Catalunya ho pot 
liderar. Sempre defensaré que 
reunim totes les característiques 
perquè la major part de proves se 
celebrin a Catalunya", va expres
sar durant la sessió de control 
d'aquest dimecres al Parlament. 
El cap de l'oposició i líder del 
PSC-Units, Salvador lila, va do
nar suport a Aragonès per treba
llar "plegats" perquè els Pirineus 
siguin seu dels Jocs d'Hivern el 
2030: "Catalunya ha de tornar a 
ser una terra d'oportunitats", va 
concloure. 

El cap de l'Executiu català va 
deixar clar el seu convenciment 
que Catalunya té "tots els actius 
per liderar una proposta for
ta" per als Jocs, si bé ha insistit 
a mostrar-se "obert a tot" i que 
"altres territoris hi puguin partici
par", però va recalcar que "sem
pre defensaré, com a president 
de Catalunya, que Catalunya re
uneix totes les característiques 
perquè se celebrin la majoria de 
proves". A la seva rèplica, lila va 
indicar que Catalunya "no pot 
deixar escapar" la possibilitat de 
celebrar els Jocs" i, en aquest 
sentit, ha ofert "tot el suport" 
del grup socialista per "treballar 
junts i fer possible" la celebració 
de els Jocs. "No perdem de vis
ta que fer-ho amb Aragó suma i 
ajuda. Celebro que vostè ho vegi 
de la mateixa manera", va apun
tar el líder del PSC-Units, que va 
istar el Govern a "mirar cap enda
vant, deixar de fixar la vista a el 
retrovisor i de veure problemes 
on no n'hi ha". Les crítiques a la 
candidatura catalana han arri-

FOTO: ACN / El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir en la sessió de control al ple del Parlament 

La CUP i els comuns li retreuen 
que pregoni una "revolució 

verda i feministà' i aposti per 
"macroprojectes" com els Jocs 

• 
bat novament des dels comuns 
i la CUP. La diputada anticapita
lista Basha Changue va retreu
re a Aragonès que pregoni una 
"revolució verda i feminista" i en 
canvi aposti per "macroprojectes 
com l'ampliació de l'aeroport, els 
Jocs, el Ha rd Rock o la Fórmula U". 
Per la seva banda, la líder dels 
comuns al Parlament, Jéssica Al
biach, va titllar de "desnortada" la 

Presidència d'Aragonés, retret-li 
entre altres punts el "macropro
jecte" dels Jocs, que "neix fracas
sat'', a "la línia de l'ampliació de 
l'aeroport del Prat". 

NOVA LLEI PER ORDENAR LES 
CONSULTES CIUTADANES 

En paral·lel, la consellera d'Ac
ció Exterior i Govern Obert, Vic
tòria Alsina, va anunciar que es 

promourà una nova llei de parti
cipació ciutadana que reguli les 
consultes que el Govern consideri 
fer a la ciutadania. 

És una proposta que es fa arran 
de la constatació de la consellera 
en intentar organitzar la consulta 
dels JJOO. Alsina remarca que "el 
marc normatiu és tremendament 
complicat" una vegada el Tribu
nal Constitucional "va escapçar" 
la llei de consultes referendàries 
del 2010 i la llei de consultes no 
referendàries del 2014. "El depar
tament està estudiant tots els en
caixos per fer possible una consul
ta", va incidir. Alsina va recordar 
que abans que els territoris afec
tats per la candidatura olímpica 
puguin votar, hi haurà una prime
ra fase informativa. 

La Plataforma 
Stop JJOO insta 
el Parlament la · 
retirada de la 
candidatura 
La Plataforma Stop JJOO es 
va reunir ahir amb diversos 
grups parlamentaris de la 
cambra catalana per dema
nar la retirada del projecte 
de Jocs Olímpics d'hivern Pi
rineus-Barcelona 2030. A la 
trobada van assistir repre
sentants d'ERC, JxCat, PSC, 
En Comú Podem i la CUP i 
des de l'entitat els van tras
lladar la necessitat de deixar 
de destinar diners públics a la 
candidatura, ja que han reite
rat que aquesta "no té futur" 
i "caurà pel seu propi pes". 
Com alternativa als jocs, van 
defensar l'impuls d'un pla de 
desenvolupament econòmic 
del Pirineu que ajudi al terri
tori a no dependre tant del 
sector turístic. 

Juvillà critica la 
visió de país que 
té Ciutadans sobre 
ol J ,,L'o 'F.ivel"l 
Pau Juvillà va criticar ahir la 
visió de país que té Ciutadans 
sobre la celebració dels Jocs 
d'Hivern al Pirineu el 2030. 
En un missatge al seu comp
te personal de Twitter, Juvi
llà va dir que "Ciudadanos 
digui que la consulta sobre 
els JJOO als Pirineus es per a 
quatre gats descriu, meridia
nament, la visió de país que 
tenen", en relació a la inter
venció del partit taronja al 
ple del Parlament. 
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Neix 'Bombers per les Garrigues' 
per reclamar l'obertura d'un parc 
professional a les Borges Blanques 
Busquen "reduir el temps de resposta a l'emergència" 

Les Sorge~ Blanques 
REDACCIO 

Neix el col· lectiu Bombers per les 
Garrigues amb l'objectiu de po
sar sobre la taula la necessitat de 
professionalitzar el parc de Bom
bers de les Borges, que fins ara és 
voluntari. Aquests proposen obrir 
un debat entre la ciutadania i les 
administracions sobre les man
cances de la comarca en l'àmbit 
d'Emergències i Protecció Civil. 

La setmana passada, amb mo
tiu de la visita a les Borges Blan
ques del delegat del Govern a 
Lleida, Bernat Solé, l'alcaldessa 
del municipi, Núria Palau, li va ex
pressar la necessitat de professio
nalitzar el parc de Bombers de les 
Borges. Per la seva banda, Solé es 
va comprometre a traslladar la 
demanda a la Generalitat. 

FOTO: Europerfll I L'edifici del Parc de Bombers de les Borges Blanques 

Des de Bombers per les Ga
rrigues asseguren que no es pot 
mantenir al marge davant "les 

mancances que la comarca arros
sega en aquest àmbit i que, avui 
dia, es posen especialment de 
manifest davant la redefinició que 
experimentarà el model de mobi
litat a la comarca, amb l'allibera
ment de I'AP-2 i l'adequació del 

El Consell del Segrià va atendre 
un centenar de víctimes de 
violència masclista el202l 
El Servei d'Atenció i Informació 
a les Dones (SIAD) del Consell 
Comarcal del Segrià va atendre 
101 dones víctimes de violència 
masclista el 2021, un 21% més 
que l'any anterior (80). D'entre 
les ateses, 10 dones i S menors 
van ingressar al Servei d'Atenció i 
Acolliment d'Urgència ·comarcal i 
una dona es va derivar al Servei 

d'Acolliment i Recuperació que 
gestiona la Generalitat. A més, es 
van derivar 6 dones i 8 menors al 
Servei d'Intervenció Especialitza
da. D'altra banda, cal dir que es 
van fer 46 atencions psicològi
ques i 39 assessoraments jurídics. 

El vicepresident del Consell 
Comarcal i cap de l'Àrea de Ser
veis Socials, Toni Bosch, va expli-

futur eix transversal de Ponent" . . 
Segons el col·lectiu, la profes

sionalització del parc permetria 
"reduir el temps de resposta a 
l'emergència" i assumir serveis 
que "a dia d'avui, per falta de per
sonal, no es poden atendre". 

car que, per tal de donar resposta 
a aquest problema, s'ha doblat 
enguany el pressupost inicial 
destinat a l'allotjament de do
nes en situació de violència i els 
seus fills, amb un total de 35.000 
euros'. "Estem duent a terme ac
cions de prevenció d'assetjament 
sexual i de foment de la igualtat 
als instituts dins el Pla de salut i 
educació comarcal", així com la 
representació del monòleg tea
tral de l'actriu i activista femi
nista Pamela Palenciano ahir a 
I'INS d'Aipicat, "perquè és impor
tant treballar aquests temes des 
d'edats joves", va indicar Bosch. 

Extingeixen focs 
de vegetació a 
Alpicat Tàrrega 
i la Granadella 
Els Bombers van treballar en 
tres incendis de vegetació. A 
les 13.30 hores, es va produir 
el foc a Al picat, que no va cau
sar gaire afectació. A les 14.07 
van cremar 70 metres qua
drats a la Granadella. A Tàrre
ga van cremar 700 metres 
quadrats de canyes i esbarzers 
entre el riu i la carretera C-14. 

Ferit un motorista 
en col·lidir contra 
un cotxe a Puigverd 
La carretera L-303, al seu pas 
per Puigverd de Lleida, va regis
trar ahir al matí una col·lisió en
tre una motocicleta i un turisme. 
Emergències va ser informada 
del_sinistre i es va activar el co
rresponent protocol. L'accident 
es va produir al punt qui lomètric 
16,9 en direcció Agramunt. El 
motorista va resultar ferit molt 
lleu a causa de rascades per la 
caiguda, però no va ser traslla
dat a cap centre hospitalari. 

Els Bombers apaguen incendis de marges a la 
Guingueta d'Àneu, Tremp i Torrefeta i Florejacs 
Els Bombers van apagar ahir t res incendis de vegetació de marges 
de carreteres. La carretera C-13 de la Guingueta d'Àneu es va veure 
afectada per un foc de 200 metres quadrats. Més tard, el mateix va 
ocórrer a Tremp on el foc va afectar SO metres quadrats. Finalment, 
va haver-hi un altre foc de marges a la L-313 de Torrefeta i Florejacs. 

Mor un home de 63 anys en un accident a 
l'estació d'esquí de Grandvalira, a Andorra 
Un home de 63 anys resident a Madrid va perdre la vida ahir a l'es
tació andorrana de Grandvalira després de patir un accident. Els fets 
van tenir lloc al peu de la pista Llop, a dos quarts d'una del migdia i 
per causes que es desconeixen. Segons fonts de l'estació, els equips 
de rescat van activar ràpidament el protocol d'actuació i es van des
plaçar al lloc, però malauradament no van poder fer res per salvar-lo. 

FOTO: C.C. Searlà I L'actriu i activista feminista Pamela Palenciano 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

El jutge obre causa contra les 
. . 

treballadores del geriàtric de 
Tremp denUnciades pel fiscal 
Es tracta de l'exdirectora tècnica de la resid-èn_cia 
i la responsable d'Higiene Sanitària del centre 
El jutjat de Tremp ha obert 
dos procediments arran de 
la denúncia presentada per 
Fiscalia en relació a la gestió 
del brot de covid-19 que va 
afectar la residència Fiella 
de Tremp al novembre de 
2020. 

Tremp 
ORIOL BOSCH (ACN) 

La fiscalia creu 
que la gestió 
de la pandèmia 
va ser caòtica 

Les causes s'han obert contra l'ex
directora tècnica del centre i a la 
responsable d'Higiene Sanitària; 
una per suposats delictes contra 
la seguretat dels treballadors, i 
l'altra per suposats delictes d'ho
micidi imprudent i vexació injus
ta. El brot va provocar la mort de 
64 dels 142 residents del centre 
i, segons la denuncia de la fisca
lia de Lleida, aquelles setmanes 
hi va haver deixadesa en l'aten
ció als residents, falta de mesures 
per frenar el virus, descoordina
ció i una manca d'assistència sa
nitària real. 

La gestió dels morts per covid-19 
va ser caòtica, segons la denun
cia, fins al punt que familiars dels 
residents van passar dies sense 
tenir cap notícia 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. 

FOTO: ACN I Exterior de la Residència Filella de Tremp 

La setmana passada fiscalia 
de Lleida va presentar la denun
cia contra les dos extreballadores 
de la residència Fiella de Tremp i 
aquest dimecres el jutjat de la ca
pital del Pallars Jussà ja va obrir 
dues causes contra elles. Als au
tos de les causes hi figura que 

s'ha citat declarar 49 treballadors 
de la resi~ència, diversos testi
monis més i els Mossos d'Esqua
dra. 

Entre les moltes irregularitats 
descrites per fiscalia, destaquen 
que es va privar als usuaris d'una 
correcta assistència mèdica i que 

Els infectòlegs plantegen retirar 
aviat la mascare ta a l'aula, i 
els epidemiòlegs, a final de curs 
El cap del Servei de Malalties In
feccioses de l'Hospital Vall d'He
bren, Benito Almirante, ha apos
tat per començar a retirar les 
mascaretes a les escoles i ha rei
vindicat que "ja és hora" que es 
comenci a pensar en la població 
pediàtrica i adolescent. 

En declaracions a RAC1, va 
posar com a exemple els països 
del nord d'Europa, on s'ha retirat 
l'obligatorietat d'aquest element 
de protecció i ha considerat que 
seria "una gran iniciativa" co
mençar a treure la mascareta de 
manera generalitzada a les esco
les i "progressivament" a altres 

Campins no 
és partidària 
d'escurçar les 
quarantenes 

espais. A més, es va mostrar par
tidari de posar fi als confinaments 
i al diagnòstic de tots els casos en 
dos o tres mesos i de centrar el 
diagnòstic i l'atenció per Covid als 
col·lectius vulnerables. 

Almirante va negar que la pro-

posta sigui tractar la covid com la 
grip però sí com una malaltia res
piratòria més que afecta un cert 
grup i centrar l'atenció en aquest 
grup vulnerable, va considerar 
que el futur ha de ser fer vida 
normal, com es fa en relació amb 
altres malalties respiratòries. 

Per contra, la presidenta del 
Comitè Científic Assessor per la 
covid, Magda Campins, ha defen
sat que encara no és moment de 
retirar la mascareta a l'interior de 
les escoles. "Dins de l'aula no", 
va dir taxativament Campins en 
declaracions a Catalunya Ràdio. 
Ho va justificar assegurant que el 

tampoc hi va haver cap tipus de 
coordinació amb els centres mè
dics més propers. Va passar; per 
exemple, que no es van servir 
sopars als residents fins passada 
la mitjanit i també s'é!punta que 
aquells dies molts van passar 
fred, gana i sed. 

,. 
nombre de casos és encara molt 
elevat i per això va dir que cal 
esperar a que millori la situació. 
De cara a l'estiu o final de curs, 
"potser sí", va apuntar. En la res
ta d'interiors va declarar que "ro
tundament" no es pot plantejar 
la retirada. En canvi, sí veu favo
rable fer-ho en exteriors. Tampoc 
veu amb bons ulls reduir més les 
quarantes i demana estar ama
tents als efectes que pugui tenir 
l'obertura de l'oci nocturn aquest 
divendres. 

La cap del servei de Medicina 
Preventiva i Epidemiologia de Vall 
d'Hebron va manifestar que si a 
la primavera la situació es bona, 
amb menys de 50 casos per cada 
100.000 habitants, serà el mo
ment de deixar de contagis un a 
un i establir un sistema sentinella. 

Per a Campins ara mateix és 
"inviable" escurçar les quarante
nes a cinc dies ja que només ho 
veuria prudent seguint una estra
tègia de testatge al cinquè dia. 

La vacuna ha de 
ser obligatòria, 
segons un 68% 
dels catalans 
El 68% dels catalans creu que 
la vacuna contra la covid hauria 
de ser obligatòria per davant 
del 26% que no ho creu, segons 
una enquesta del Centre d'Es
tudis d'Opinió (CEO). Entre el 
grup d'enquestats més joves el 
percentatge baixa fins al 58%, 
en canvi arriba al 75% en els 
majors de 65 anys. Pel que fa al 
passaport covid, al desembre 
tenia una alta acceptació. Fins 
i tot, en àmbits com el trans
port públic o els llocs de feina, 
la majoria l'avala. 

Roger Torrent 
reivindica els 
ajuts que ha 
donat el Govern 
El conseller d'Empresa i Treba
ll; Roger Torrent, va reivindicar 
que Catalunya és el territori de 
l'Estat que més ajudes directes 
ha donat als sectors afectats 
per la covid, especialment l'oci 
nocturn. 

En el marc d'una interpeJ.Ia
ció del PSC-Units al ple del Par
lament, Roger Torrent ha con
cretat que a Catalunya s'han 
destinat una mitjana de 230 
euros per persona quan a la 
resta de l'Estat la mitjana és de 
80 eu ros. 

Les escoles de 
Lleida ·tenen 
211 confinats 
menys que el 
dia anterior 
La demarcació de Lleida tenia 
ahir un total de 1.358 membres 
de la comunitat escolar confi
nats (1.195 alumnes i 163 pro
fessiona ls), segons les dades 
diàries del Departament d'Edu
cació. Aquesta xifra suposa que 
els confinats s'han reduït en la 
darrera jornada en 211 perso
nes, ja que en la jornada ante
rior n'hi havia 1.569. No hi ha 
cap grup escolar confinat. 

Durant el darrer dia se'n van 
detectar 212 nous contagis. 
Així, des de l'inici de curs s'han 
comptabilitzat 24.274 positi!-JS. 
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