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La peficula 'Alcarràs' gana el Oso
de Oro de la Berlinale
RODADA EN CATALAN CON ACTORES AMATEURS. Caria Simón triunfa con una
historia que profundiza en la pérdida de un modelo de vida basado en la agricultura

la directora catalana muestra
su satisfacción con la estatuilla

CARLASIMÓN
Directora de 'Alcarràs'

"SE LO DEDICO A LAS
PEQUEÑAS FAMILIAS
QUE CULTIVAN LA
TIERRA PARA QUE
ESTA FRUTA LLEGUE A
NUESTROS PLATOS"
FOTO: Tony Alcantara I Los actores
celebraran ayer en Alcarràs junto
a los vecinos con euforia y hasta
con alguna lagrima el éxito del film
----CULTURA I PAG. 29

Lleida cierra
2021 con 282
muertes mas
que en 2019,
antes del Covid
El año 2020 la diferencia fue
aun mas amplia y se contabilizaron 751 defunciones mas,
según datos de li NE. La demarcación sumó ayer 425 nuevos
contagios, no se comunicó
ningu na muerte y hay 13 hospitalizaciones menos.
CORONAVIRUS
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El juzgado de
Tremp cita a
declarar por
la residencia a
Divina Farreny
\.OMA
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Piden seis años
de carcel para
un hombre por
abusar de su
hijo de 5 años
LOCAL I PAG. 11

Luis Pereira anima a los hermanos
Esteve a querellarse "si se atreven"
El nuevo hombre fuerte del Lleida Esportiu manifestó que lo que
hagan los Esteve "no es una sorpresa". "Hay un club para sacar adelante y no esta mos para tonterías", afirmó.
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Tornabous,
Cubells i
Soses tenen
els carburants
més barats
Amb data 16 de febrer, les gasolineres més barates de la demarcació de Lleida per al públic
general (excloent les cooperatives) estan en les localitats
de Tornabous, Soses i Cubells,
segons el portal que compara
preus CasaCocheCurro.com.
La gasolina Sense Plom 95
més econòmica la té l'estació
de servei Low Cost 24 de Tornabous, seguida de DPC OIL 33
en el municipi de Cubells. Pel
que fa al dièsel, Low Cost 24
(Tornabous) i CEPSA (Soses) lideren el rànquing com les més
econòmiques de les comarques de Lleida. Les diferències
de preus poden variar en els
assortidors de gasolineres de
diferents ciutats fins a 25 cèntims d'euro per litre. Per a un
cotxe de gamma mitjana amb
un dipòsit amb capacitat per a
60 litres, la diferència entre repastar entre l'una i l'altra pot
arribar als 15 euros en cada
proveïment de carburant.

Un portal reuneix una col·lecció
de més de 2.000 imatges úniques
dels fòssils de la Pedrera de Meià
Les troballes van anar a parar a museus de tot el món
Vilanova de Maià
ACN
Els jaciments de la Pedrera de
Meià i la Cabroa, a la comarca
de la Noguera, situats dins del
Geoparc Orígens, són considerats un dels elements geològics
més excepcionals de la zona de la
Conca de Tremp-Montsec. És un
jaciment de fòssils únics al món,
procedents de plantes i animals
d'un ecosistema lacustre de fa
uns 125 milions d'anys.
Ara, aquesta col·lecció de més
de 2000 fotografies permet visualitzar uns fòssils extraordinaris
de rellevància internacional, s'ha
reagrupat al portal www.pedrerademeia .geoparcorigens.cat
Aquest lloc web permet posar
en valor i donar a conèixer un important registre fòssil que actualment es troba distribuït en dife-

rents museus d'Europa Museu de
Ciències Naturals de París.
Els fòssils presenten un grau
de conservació excepcional i
mostren, per exemple, les mar-

ques del contorn del cos, de teixits tous o les nervacions d'una
ala. Entre ells, s'hi troben exemplars descrits per primer cop en
aquesta zona (holotips) de gran

valor científic i alhora divulgatiu.
La Pedrera de Meià va ser explotada durant el segle XIX per la
impremta litogràfica, fet que va
permetre la descoberta de nombrosos fòssils. Moltes d'aquelles
troballes van anar a parar a museus de tot el món com ara el Museu de Ciències Naturals de París.
Aquest fet ha emmascarat la importància de les més de 100 espècies noves que s'hi han descrit
com és el cas de la Montsechia
viadalii, una de les primeres plantes en flor del planeta.
A la vegada, el web també incorpora una extensa presentació
sobre la història i valor científic del jaciment de la Pedrera de
Meià. Cal dir que aquest web està en constant actualització i va
incorporant noves entrades de
dades.

Neix la comissió
de seguiment dels
diferents serveis
socials a la Segarra

I A la dreta, Joan Queró durant la junta celebrada ahir

La Junta del Parc Natural de
I/Alt Pirineu nomena Josep
Queró com a nou president
La Junta Rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu ha aprovat el
nomenament de Josep Queró
com a nou president de l'entitat. Queró, nascut a Aineto l'any
1956, és professor (especialitat
en Geografia i Història) i mestre
de català.
Ha exercit de director a l'escola Àngel Serafí Casanoves de
Sort. També ha estat regidor de
l'Ajuntament de Ribera de Car-

dós i actualment és conseller
d'Ensenyament i Transports i
portaveu del Consell Comarcal
del Pallars Sobirà.
La Junta Rectora és l'òrgan
rector del Parc Natural i entre les
seves funcions hi ha la d'aprovar
el programa d'actuació del Parc,
proposar i promoure mesures
per millorar la seva protecció i
coordinar i fer seguiment de les
actuacions que afectin el Parc.

Representants polítics i tècnics
de la Paeria de Cervera i del
Consell Comarcal de la Segarra
van constitur el passat dimarts
lS de febrer la comissió de seguiment dels diferents serveis
socials que integren el contracte programa. Amb aquesta comissió es vol agilitzar la
coordinació política i tècnica
d'ambdues administracions en
aquest àmbit.

Unió de Pagesos
demana millorar
l'assegurança per la
pèrdua de pastures
Unió de Pagesos insisteix en denunciar el "mal funcionament"
de l'assegurança de compensació per pèrdua de pastures i critica la "manca de voluntat" de
l'Administració per millorar-la.
L'organització agrària afirma
que els últims anys "el resultat
de la detecció de la sequera no
s'ha correspost amb la realitat".

..

FOTO: Aj. Torres I Les noves tutes es van presentar ahir a Torres

Torres de Segre promou la
floració, Carrassumada i
Utxesa amb rutes guiades
Els arbres fruiters del Baix Segre
començaran a florir en els pròxims dies i coincidint amb aquest
espectacle natural de la primavera, l'Ajuntament de Torres de
Segre organitza rutes guiades durant els dos primers caps de setmana de març. La gent que visiti
Torres de Segre aquests dies podrà gaudir amb tot detall d'un entorn natural on destaquen la Re-

serva Natural d'Utxesa, el Turó de
Carrassumada i el riu Segre. Els
dissabtes S i 12 de març, la visita
guiada s'iniciarà al matí de l'Ajuntament i durarà tot el dia amb les
explicacions d'un enginyer tècnic
agrícola. Els diumenges 6 i 13 de
març, la ruta guiada només és durant el matí i els visitants poden
triar entre dues opcions a l'hora
d'iniciar el recorregut.
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El jutjat de Tremp cita a
declarar el 31 de març a
Mossos i Divina Farreny per
la residència de Tremp
Durant quatre dies d'abril també ho
faran altres treballadors del centre
lleida
ÓSCAR BUETAS
El jutjat de Tremp ha citat pel
proper 31 de març, a partir de les
9.30 hores, a Mossos d'Esquadra
i personal del Departament de
Salut, entre elles la que fou delegada a Lleida, Divina Farreny, en
relació amb la fase d'instrucció
sobre la gestió del brot de Covid-19 que va afecta la residència
Fiella de Tremp el novembre de
2020 i que va provocar la mort de
64 dels 142 residents del centre.
Aquestes són les primeres declaracions que es duran a terme,
mentre que els dies 5, 8, 19 i 26
d'abril estan citats 49 treballadors
els quals s'han dividit en diferents
grups. A més, encara hi haurà un
dia més amb treba lladors malgrat
que aquest no ha estat assenyalat
al calendari.
Cal recordar que el 9 de febrer el jutjat de Tremp va obrir
dos procediments arran de la denúncia presentada per la Fiscalia
en relació amb aquest cas. Les
causes es van obrir contra l'exdirectora tècnica del centre i la responsable d'Higiene Sanitària, una
per suposats delictes contra la seguretat dels treballadors i l'altra
per suposats delictes d'homicidi
imprudent i vexació injusta.
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Arrestat un veí de Balaguer
per sostreure objectes de 4
trasters de la seva comunitat
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 52 anys
a Ba laguer com a presumpte
autor de quatre robatoris amb
força. La detenció va ser el resultat d'una investigació iniciada a
principis de febrer per una sèrie
de robatoris als trasters d'una
comunitat de veïns del carrer
Reverend Marc Comes de la ca-

Quatre detinguts, tres d'ells
menors, per robar a la
biblioteca pública de Linyola
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones acusades
de robar a la biblioteca pública
de Linyola. En aquest sentit, un
té 36 anys i els altres tres són
menors d'edat. A la biblioteca
s'hi feien obres i segons la denúncia hi van accedir durant
tres dies seguits, entre 21 i el 23
de gener, i se'n van endur una
bomba d'aigua, eines de treball
i un ordinador portàtil, entre

altres objectes. La investigació
policial va permetre identifica r els autors i recuperar l'ordinador robat. El 4 i 10 de febrer
es van detenir a Linyola els tres
menors, que van queda r en llibertat després de declarar a comissaria. Dimarts es va detenir
a Mollerussa el quart implicat ,
un home amb antecedents que
també va quedar lliure després
de declarar.

FOTO: M. lluvich /Imatge d'arxiu de la residència Fiella de Tremp
La setmana anterior la Fiscalia
de Lleida va presentar la denúncia
contra les dues extreballadores
de la residència Fie lla de Tremp. A
la denúncia s'hi detallen tota una
sèrie d'aspectes de gestió greus,
pels quals malgrat la situació de
la pandèmia mundial declarada 9 mesos abans dels fets, les
investigades no van actuar com
era de preveure. Entre les moltes
irregularitats descrites pel ministeri públic, destaquen que es va
privar als usuaris d'una correcta
assistència mèdica i que tampoc
hi va haver cap tipus de coordinació amb els centres mèdics més

propers. Va passar, per exemple,
que no es van servir sopars als
residents fins passada la mitjanit
i també s'apunta que aquells dies
molts van passar fred, gana i sed.
Una altra de les incongruències citades fa referència a la descoordi nació. Era tan gran, segons
la Fiscalia, que fins i tot hi havia
quadres de registre de temperatura o de subministrament de
medicació a usuaris que portaven
dies morts. Així mateix, també cal
indicar que altres irregularitats
tindrien a veure amb l'incompliment del protocol estricte de visites de familiars.

Segon tall de la circulació
ferroviària per un incendi
de vegetació a Vilagrassa
La circulació f erroviària es va haver de ta llar ahir, per segon dia
consecutiu a la demarcació de
Lleida, per un incendi de vegetació. En aques(sentit, a les 11.15
hores els serveis d'emergències eren alertats d' un foc molt a
prop de la via del t ren, al terme
municipal de Vilagrassa. Ràpidament, fins al lloc dels fets es van
desplaçar un total de dues dota-

plaçar, amb el suport de gossos
ensinistrats, i van trobar un camp
on s'hi havia llençat rodenticida,
un verí per matar rosegadors.
També hi van trobar bosses buides amb la indicació "d'ús exclusiu per personal autoritzat". Finalment, un pagès havia llençat
diversos quilograms del producte
a la seva finca per lluitar contra
els conills. l'au hauria mort enverinat en menjar un conill mort.

dons dels Bombers i les flames
van calcinar una superfície total
de 1.000 metres quadrats de canyes. La circulació va estar tallada durant uns 20 minuts entre
Mollerussa i Tàrrega. Cal recordar que di marts un altre incendi a Tàrrega va obligar a tallar el
t rànsit ferroviari entre Mollerussa i Bell-lloc. Els efectius també
van apagar un petit foc a Alfés.

Un ferit greu en
un xoc entre dos
cotxes al carrer
Llacs de Guissona

Denuncien un pagès per
la mort d'un aligot i l'ús de
productes tòxics no autoritzats
Els Agents Rurals han denunciat un veí del Segrià per la mort
d'espècies protegides i l'ús de
productes tòxics no autoritzats.
La primera setmana de gener van
rebre una trucada alertant de la
mort d'un aligot i conills a la Vall
de Jaca. Es tracta d'una zona de
fruita de pinyol, on hi ha molts
conills i això fa que els rapinyaires
hi vagin per caçar durant l'hivern.
Especialistes del cos s'hi van des-

pital de la Noguera. En total, des
de 1'1 al7 de feb rer es va denunciar quatre robatoris de trasters
d'on es van emportar radiadors,
televisors, electrodomèstics i
eines, entre altres object es. Els
investigadors van identificar el
presumpte autor, el qual va resultar ser un veí de la mateixa
comunitat. Té antecedents.

FOTO: Agents Rurals I L'aligot localitzat mort a la Vall de Jaca

Un home de 75 anys va resultar ahir ferit greu en un accident entre dos turismes que
es va produir al carrer Llacs de
Guissona. En aquest sentit, els
serveis d'emergències van ser
alertats del sinistre a les 18.13
hores i fins al lloc es van desplaçar agent s policials, una
dotació dels Bombers i dues
ambulàncies del SEM. Va ser
traslladat a l'Arnau de Vilanova.

