
r I pàg. 23 

El Lleida seguirà al Camp d'Esports 
La Paeria, disposada a un nou pacte si Pereira reverteix la situació 
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PELS PRESUMPTES DELICTES D'HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA I TRACTE DEGRADANT ALS ANCIANS 

La Fiscalia denunda el geriàtric 
de Tremp per 64 morts de Covid 
A Sil I En fa responsables 
l'exdirectora i una altra exdirectiva de 
la residència de la capital del Jussà 

Treballadors li També veu punible 
el tracte donat als empleats de la 
residència i la seua seguretat laboral 

Un mes tragic li L'onada de defuncions 
es va produir entre el21 de novembre 
i el 25 de desembre 

Els joves en plena plantació 
de maduixes. 

COMARQUES 111 

La reforma laboral 
s'aprova per un 
error al votar-la 
un diputat del PP 
El Govern del PSOE-Unides Po
dem va salvar la reforma labo
ral de miracle ahir al Congrés 
gràcies a l'error d'un diputat del 
PP que hi va votar sí. 

. ÉS NOTÍCIA I 3 

Torreblanca ja té 
pretendents, com la 
lleidatana Plusfresc 

LLEIDAI6 

Maduixes de l'Horta amb valor social El riu Sió es tenyeix 
de roig al seu pas 
per Agramunt 

Una vintena de joves del centre educatiu El Segre de Rufea fan pràctiques de jardineria i 
horticultura per fomentar la paciència i la constància, entre altres virtuts educatives 
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GUIA 131 

GARANTIA ILERDENT 
MÀXIMA PRECISIÓ DE DIAGNÒSTIC 

I SIMULACIÓ DE RESULTATS, 
TEC JOLOGIA 3D 

ET GARANTIM L'ESTUDI AMB ELS MILLORS 
EQUIPS I SOFTWARES DE RADIODIAGNÒSTIC 
I DE SIMULACIÓ DIGITAL, TECNOLOGIA 3D 

COMARQUES I 15 
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TRIBUNALS PANDÈMIA 

El Palau inicia les reformes de 
l'església després de 2 anys tancada. 

I 11 

Olius invertira 830.000 € en una pista 
poliesportiva que estrenarà al2022. 

La Fiscalia denuncia la residència de Tremp 
per la mort de 64 ancians per Covid-19 
Acusa l'exdirectora i una altra exdirectiva dels delictes d'homicidi per imprudència, tracte degradant 
i contra la seguretat dels treballadors li L'onada de morts es va produir en un sol mes 

REDACCIÓ L'exresponsable 
declina valorar 
l'acusaó del 
Ministeri Públic 

I LLEIDA I La Fiscalia de Lleida va 
presentar ahir davant del jutjat 
de Primera Instància i Instruc
ció del municipi de Tremp una 
denúncia contra la residència 
Fiella de Tremp pels delictes 
d'homicidi imprudent, tracte 
degradant i contra la seguretat 
en el treball després del brot de 
Covid-19 detectat al centre el 
mes de novembre del2020, que 
va causar la mort de 64 usuaris 
en només un mes. La denún
cia suma tres morts més als 61 
morts que s'havien comptabilit
zat fins ara. En un comunicat, la 
Fiscalia va assenyalar ahir que, 
després d'un any d'investigació 
en coHaboració amb els Mossos 
d'Esquadra, les diligències han 
acabat amb la tramitació d'una 
denúncia contra la qual era la 
directora alsehores, Remei Na
varri, i la que era responsable 
d'Higiene Sanitària de la resi
dència. Segons la Fiscalia, les 
actuacions revelen indicis que 
"s'hauria incorregut en gra
víssimes disfuncions i dèficits 
organitzatius amb decisiva in
fluència en el contagi de 42 tre
balladors d'un total de 65 i en la 
mort, entre el 22 de novembre 
i el25 de desembre del2020, 
de 64 dels 142 residents." Ai
xò suposa el 40% dels ancians 
residents. 

Imatge d'arxiu de la residència Fi ella de Tremp, intervinguda per la Generalitat després del brot. 

• L'exdirectora de la resi
dència de Tremp va decli
nar ahir valorar l'acusació 
de la Fiscalia a preguntes 
d'aquest diari. Per la seua 
part, la Fundació Fiella va 
emetre un comunicat en 
el qual va assegurar que 
ha col·laborat i col-labo
rarà perquè s'aclareixin 
els fets que han motivat 
l'acusació. "Creiem en la 
innocència de les perso
nes que han treballat pel 
bé dels ancians de la resi
dència", va afegir la Fun
dació, que va assenyalar 
que confia "plenament en 
la Justícia i caldrà esperar 
els resultats de la seua ac
tuació". El desembre de 
l'any passat el departa
ment de Drets Socials va 
informar de la inhabilita
ció de la Fundació Fiella 
de Tremp per gestionar 
la residència d'ancians 
per un període de quatre 
anys. La residència va ser 
intervinguda pel Govern 
el novembre del2020. Ac
tualment, la gestió està 
en mans de Sant Joan de 
Déu. Inspecció de Treball 
va multar la fundació amb 
30.000 euros per irregu
laritats laborals. 

EI Ministeri Fiscal va asse
nyalar ahir que aquestes dis
funcions consistien presump
tament en l'incompliment del 
pla de contingència, la falta de 
previsió, control i supervisió de 
la direcció i la no -assumpció 

RESPONSABILITAT 

Apunta a l'exdirectora i 
l'exresponsable d'Higiene 
Sanitària per "disfuncions" 
i "dèficits" 

de les recomanacions efectu
ades pel departament de Salut 
per contenir la propagació del 
corona virus. 

De fet, segons les indagaci
ons, s'han constatat greus de-

fectes en la sectorització de les 
persones que havien donat po
sitiu, en l'ús dels equips de pro
tecció per als treballadors, en el 
tractament d'aliments, vestidor 
i residus, i molt especialment en 
l'assistència sanitària als enco
manats. El Ministeri Públic va 
afegir que la instrucció judicial, 
que s'iniciarà amb la denúncia 
presentada davant del Jutjat de 
Tremp "permetrà avançar en la 
determinació de totes les possi
bles responsabilitats". 

Per la seua part, el conseller 

JORDI ECHPIARRIA 

Carpa per als vehicles dels Bombers de Seròs, que van deixar el parc per risc d'ensorrament. 

de Salut, Josep Maria Argimon, 
va afirmar sobre la denúncia de 
la Fiscalia contra la residència 
de Tremp que no és un tema de 
Salut, però va fer una reflexió 
general sobre les residències. 
En aquest sentit, va assenya
lar que "cal repensar el model 
residencial" i no ~ensar només 
"en una futura pandèmia". "La 
residència és un lloc on s'ha de 
viure i això és el que ha de pre
valdre per sobre de creure que 
són mini CAP o minihospitals", 
va afirmar. 

EMERGÈNCIES INFRAESTRUCTURES 

Els Bombers de Seròs, 
encara a l'alberg 
I SERÒS I Els Bombers de Seròs 
continuen a l'alberg munici
pal, amb una carpa a l'exterior 
per als vehicles, a l'espera de 
l'adequació del magatzem on 
hauran de romandre fins a la 
construcció del nou parc, pre
vista per a finals del proper any 
2023. El cap del parc de Seròs, 
Marcos Albà, v.a assenyalar 
ahir que estan "cansats" de no 
disposar d'unes instaHacíons 
adequades per al servei i que 
no saben quan podran traslla-

dar-se. Per la seua part, l'alcalde 
de Seròs, Jos~p Antoni Romia, 
també va mostrar preocupació 
per aquesta demora, ja que els 
bombers ocupen un alberg que 
aniria destinat als visitants du
rant la campanya de la floració 
i es desconeix quan es firmarà 
el conveni amb Interior per fer 
l'adequació del magatzem. El 
departament d'Interior va asse
nyalar ahir que l'enviament del 
document per poder firmar-lo 
és " imminent". 
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EDUCACIÓ CENTRES 

Valoren les ofertes 
de Tremp i la Seu 
per acollir Infermeria 
X.R. 
I LLEIDA I La Universitat de 
Lleida (UdL) està valorant 
actualment les ofertes de 
Tremp i la Seu d'Urgell per 
implantar els estudis d'In
fermeria al Pirineu, després 
que totes dos ciutats s'hagin 
postulat per acollir aquest 
grau universitari (vegeu SE
GRE d'ahir). Fonts de la fa
cultat d'Infermeria i Fisiote
ràpia de la U dL van explicar 
ahir que sospesen "amb el 
territori el possible desple
gament" d'Infermeria i va 
assegurar que vetllaran per 
la qualitat d'aquests estudis. 
Així mateix, van avançar 
que la decisió final sobre la 
implantació serà "comparti
da" entre la UdL, el territori 
i la Generalitat. 

Tremp i la Seu d'Urgell 
s'han postulat per comptar 
amb la facultat d'Infermeria 
del Pirineu després de conèi
xer, segons van explicar els 
seus dos alcaldes, que 40 
de les 600 places més que 
hi haurà a Catalunya per a 
aquests estudis estarien "ter
ritorialitzades". La Genera
litat impulsa aquesta ampli
ació de l'oferta per pal-liar 
el dèficit de personal. Al 
Pirineu aquesta situació és 
encara més greu i comptar 
amb aquesta facultat po
dria ajudar a atreure nous 
professionals. 

Per aquesta raó, la capital 

LES CLAUS 

Dos candidates 
I Tremp i la Seu d'Urgell 
s'han postulat per acollir la 
facultat d'Infermeria del Pi
rineu. la capital del Jussà 
ofereix el seu institut. men
tre que la de l'Alt Urgell po
sa a disposició equipaments 
municipals i el futur campus 
d'INEFC. 

La Udl valora les opcions 
lla Universitat de lleida es
tà sospesant les possibilitats 
de totes dos ciutats pel que 
fa al desplegament d'Infer
meria. la decisió final sobre 
aquesta implantació serà 
compartida entre la matei
xa universitat, el territori i la 
Generalitat. 

del Pallars Jussà ofereix a la 
UdL el seu institut, en torn de 
tarda, per acollir el grau d'In
fermeria a les comarques de 
muntanya. Per la seua part, 
la Seu d'Urgell ha posat a 
disposició de la universitat 
equipaments municipals du
rant els dos primers cursos i 
després, el campus en el qual 
es preveu que s'instaHin els 
estudis d'INEFC, que es van 
començar a impartir a la ca
pital de l'Alt Urgell el passat 
mes de setembre amb qua
ranta alumnes. 

TECNOLOGIA COMUNICACIONS 

Sant Esteve de la Sarga, 
110rgullós" de la base de 
control de satèl·lits 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'alcalde de Sant Este
ve de la Sarga, Jordi Navar
ra (ERC), es va mostrar ahir 
"orgullós" que el seu muni
cipi aculli la base de control 
de satèJ.lits de l'observatori 
astronòmic del Montsec (ve
geu SEGRE d'ahir). Aques
ta instal·lació controla ja el 
primer que la Generalitat ha 
posat en òrbita i es llogarà 
també a empreses de tot el 
món perquè operin els seus 
propis satèHits. Ara això es 
fa través de dos antenes i està 
previst instaHar-ne una ter
cera entre finals d'aquest any 
i pnncipis del vinent. 

Navarra va valorar que 
la base de control de satèl
lits contribuirà a "posar al 
mapa" aquest municipi del 

Pallars Jussà, de només 122 
habitants censats. El primer 
edil va recalcar que la incipi
ent operativa amb nanosatè
l·lits que es du a terme a l'ob
servatori astronòmic suposa 
una considerable diferència 
respecte a la resta de l'acti
vitat econòmica d'aquesta 
localitat, orientada en gran 
manera a l'agricultura, la 
ramaderia i aprofitaments 
forestals. 

"Valorem l'activitat agrà
ria que tenim en el nostre 
municipi i el que s'està fent 
a l'observatori suposa un 
contrast que ens agrada", va 
recalcar l'alcalde, que va des
tacar també el valor científic 
de les investigacions astronò
miques que es duen a terme 
en aquestes instaHacions. 

COMARQUES I 1 s I 
MEDI AMBIENT RIUS 

Les aigües del Sió, tenyides de 
roig al seu pas per Agramunt 
El consistori investiga el succés li Un incident similar fa un 
mes va aesca ta perilli va apuntar a un colorant alimentari 

LAIA PEDRÓS 
I AGRAMUNT I Les aigües del riu 
Sió van aparèixer ahir al ma
tí tenyides de roig al seu pas 
per Agramunt. Van tenir un 
to intens entre les 11.15 i les 
13.00 hores, que després es va 
diluir de forma progressiva i 
només es veia el cabal una mica 
més fosc de l'habitual. L'ajun
tament, per la seua part, va 
prendre mostres per analit
zar-les i investigar el succés. 
L'alcaldessa, Sílvia Fernàndez, 
va explicar que l'aigua tenyida 
de roig procedia d'un col·lector 
que recull aigües pluvials en 
el polígon industrial. La Po
licia Local va contactar amb 
les empreses de la zona però 
cap va reconèixer un aboca
ment. El consistori va indicar 
que fa un mes hi va haver un 
succés semblant i van adver
tir l'ACA. Llavors també van 
prendre mostres, l'anàlisi de les 
quals va determinar que no es 
tractava de cap producte tòxic 
ni nociu per al medi ambient, 
i que podria ser un colorant 
alimentari. En un altre ordre, 
una avaria provocada per unes 
obres va obligar a tallar el sub
ministrament d'aigua potable a 
part del nucli antic del munici
pi. Va afectar al matí els carrers 
Carabassa de Baix, Carabassa 
de dalt, Bassota, Firal, Mura
lla, Estudis Vells i Control, així 
com a les places de l'Amball, de 
Pare Gras i de la Dula. L'aigua del Sió, tenyida de roig al seu pas per Agramunt. 

El camió abocant la runa d'obra per anivellar el camí. 

MEDI AMBIENT 

Queixes a 
Balaguer per 
obres al riu 
Per runa sense tractar 
en zona protegida 

E.F. 
I BALAGUER I Veïns de Balaguer 
han denunciat a través de les 
xarxes socials la utilització 
de runa d'obra sense tractar 
en els treballs de manteni
ment del curs del riu Segre 
al seu pas per la capital, que 
la Paeria ha iniciat aquesta 
setmana i que compten amb 
una subvenció de l'ACA de 
4.000 euros. Els contraris 
denuncien que la runa uti
litzada per anivellar el camí 
no està tractada ni reciclada. 
Entre les deixalles hi ha un 
vàter i altres restes d'obra. 
No obstant, el paer en cap, 
Jordi Ignasi Vidal, va assegu
rar ahir que va ser un error 
de l'empresa-que executa els 
treballs i "la runa ja ha estat 
retirada". 
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CICLISME INSTAL·LACIONS 

La reforma del velòdrom 
començarà a la fi aquest mes 
La Paeria diu que va segons la previsió i el CC Terres de Lleida hi veu un retard 
XAVIER MADRONA 
I LLEIDA I Les obres de reforma i 
rehabilitació del velòdrom del 
Camp d'Esports que, al principi, 
tot apuntava que estarien llestes 
a la primavera s'estan retardant 
Segons el regidor d'Esports, Ig
nasi Amor, els treballs comença
ran aquest mes perquè "faltava 
tenir el permís de patrimoni, 
però tot va sobre el que estava 
previst i el que s'ha acordat en
tre totes les parts". 

Per la seua part, el Club Ci
clista Terres de Lleida, al qual 
la Paeria ha cedit la gestió de 
la instal-lació, diu que les obres 
començaran amb retard perquè 
des de l'ajuntament es va de
manar modificar deu punts del 
conveni. Un, el setè, feia refe
rència que "la Paeria autoritza
rà la cessió a favor de tercers del 
velòdrom mentre estigui vigent 
el conveni de col-laboració fir-

, mat el14 de juny de l'any pas
sat''. Una cosa a què el CC Ter
res de Lleida es va oposar per
què, segons el president del CC 
Terres de Lleida, Ramon Simó, 
equivalia que no "ens havien 
cedit la gestió, sinó que conti
nuava gestionant la instaHació 
l'ajuntament". 

Imatge d'arxiu de ciclistes entrenant-se al velòdrom l'any passat. 

Una vegada resolt aquest 
punt tan sols falta la firma en
tre el gimnàs Ekke i el Club Ci
clista Terres de Lleida -és a dir, 
es torna al punt de partida de fa 
uns mesos- abans que s'iniciï el 

ESCACS BASE 

procés de contractació i execu
ció d'obres. En l'acord pendent 
de firma entre Ekke i el CC Ter
res de Lleida figura, entre altres 
punts, que el termini per comen
çar les obres no podia excedir 
d'un any. 

S'ha de recordar que en 
aquesta operació que s'ha gestat 
tres bandes entre Paeria, Club 
Ciclista Terres de Lleida i Ekke, 

A la foto, els integrants del podi sub-10. 

Gabriel Mares i Pol Hernandez, 
campions sub-12 i sub-10 

el gimnàs aportarà 100.000 eu
ros per portar a terme les re
paracions que necessita la ins
tal·lació, incloent-hi la tanca 
perimetral, a canvi d'utilitzar 
com a zona d'aparcament per 
als socis el terreny que envolta 
el velòdrom. 

A partir que s'acabin les mi
llores, només disposaran de clau 
d 'accés el club perquè puguin 

entrenar-se els seus ciclistes i 
l'Ekke perquè hi aparquin els 
seus abonats. 

Des de la inauguració, 1'1 de 
gener del1919, el velòdrom ha 
registrat fins a tres remodelaci
ons. La primera als anys 80 per 
acollir un Estatal, una segona 
als 90 i, finalment, una tercera 
e12004 després dels dos bronzes 
olímpics de Sergi Escobar. 

MOTOCICLISME MOTOGP 
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OLIMPISME 

El Canadà vol 
també els Jocs 
del2030 
I VANCOUVER I El Canadà vol ser 
seu dels Jocs Olímpics d'Hi
vern del 2030. El Comitè 
Olímpic Canadenc i el Co
mitè Paralímpic Canadenc 
han assolit un acord amb 
les Four First Nations indí
genes (Li'lwat, Musqueam, 
Squamish i Tsleil-Waututh) 
del Canadà, juntament amb 
els municipis de Vancouver 
i Whistler, per explorar la 
viabilitat d'allotjar els Jocs 
Olímpics i Paralímpics d'Hi
vern del 2030, justament 
l'any en el qual el Pirineu 
també podria presentar una 
candidatura per als JJOO. 

TRIATLÓ 

Mundials 
de triatló 
a Andorra 
I ANDORRA LA VELLA I Més de 250 
atletes de 21 països partici
pen fins diumenge a Natur
land en el World Triathlon 
Winter Championships i en 
el World Duathlon Winter 
Championships, una com
petició que porta el segell 
de la marca Ironman i que 
s'emmarca dins de l'organit
zació de l'Andorra Multies
port Festival. La cerimònia 
inaugural d'aquests campi-

. onats del món es va celebrar 
ahir a Sant Julià de Lòria i 
va comptar amb la desfilada 
dels participants. 

I LLEIDA I Gabriel Mares (Tàrrega) 
i Pol Hernandez (Mollerussa) es 
van proclamar campions pro
vincials d'escacs en les catego
ries sub-12 i sub-10, respecti
vament. Els campionats, des de 
categoria sub-8 a sub-18, s'estan 
disputant a Vallfogona de Bala-

guer tots els dissabtes. EI podi 
sub-12 el van completar Oriol 
Roure i Jofre Dea, ambdós del 
Mollerussa. 

Marc Marquez, amb "pell de gallina" abans dels tests a Sepang 

En sub-10, el segon i el tercer 
classificats, Jordi Llobet i Ferran 
Calvís, pertanyen també al Club
Escacs Mollerussa. 

1 SEPANG I Després de rebre l'au
torització dels metges, Marc 
Marquez tornarà a pujar a 
una MotoGP. Al llarg del cap 
de setmana, Marquez i el seu 

company Pol Espargaró comp
taran amb tres prototips cada 
un, amb totes les especificaci
ons aerodinàmiques i tècniques 
i el nou motor 2022. 

"Tinc moltes ganes de pu
jar a una MotoGP, només de 
pensar en aquest moment se'm 
posa la pell de gallina", va as
segurar ahir Marc Marque~. 

I 
I 
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SOLIDARITAT 

Dones Nèvia de 
Guissona dona 
694euros a 
Refem de Lleida 
I GUISSONA I L'Associació de 
Dones Nèvia de Guissona va 
donar dimecres a l'Associa
ció Refem de Lleida un total 
de 694 euros recaptats el 25 
de novembre passat en una 
caminada solidària amb les 
dones en situació vulnera
ble. Representants de Dones 
Nèvia de Guissona van fer 
entrega dels diners recap
tats a la Refem, que propor
cionen un servei d'atenció i 
acollida a dones en situaci
ons d'urgència. Dones Nè
via de Guissona treballa en 
diferents activitats culturals, 
de lleure i formatives amb 
l'objectiu de promocionar 
la figura de les dones en la 
societat. 

GUARDONS 

El Premi Milà 
de Periodisme 
rep23 
candidatures 
I LLEIDA I El XV Premi Milà de 
Periodisme per a la Igualtat 
de Gènere a Lleida ha rebut 
23 propostes en aquesta edi
CIÓ, superant els 16 originals 
presentats el 2021. El premi 
té com a objectiu reconèixer 
aquells treballs periodístics 
que es distingeixen per fo
mentar les polítiques de pro
moció de les dones en tots 
els àmbít:s. En aquesta edició, 
opten al premi tres treballs 
en la categoria de premsa es
crita, un en fotoperiodisme, 
tretze en mitjans digitals i sis 
en audiovisual. L'entrega del 
XV Premi Milà de Periodis
me es farà el lO de març i el 
guardó està dotat amb 1.500 
euros en cadascuna de les 
categories. 

SOCIETAT GUIA I 33 I 

SALUT DIA MUNDIAL DEL CÀNCER 

«No s'investiga prou»· 
Carmen Bermudo Rodríguez 

·· ········· ······· · · ··· ··· ·· ....... .. .... ................... . ..... ............. ·· .... , AFECTADA PER DOS CANCERS DE MAMA , ........................... . ... ...... .. .... .. .......... .. .. . .... ... .. ...... ... ........... ... .. .. 

Aquesta veïna de Tremp de 48 anys i mare de 2 fills explica la seua experiència després 
de patir 2 tumors de mama que li han deixat seqüeles i han suposat la seua incapacitació 

PAULAP¡;REZ 
Quan li van detectar càncer i com 
va ser la seua reacció i la de la se
ua família a l'assabentar-se'n? 
La primera vegada que em van 
diagnosticar càncer va ser el 
2012 i la segona, el 2018. A 
l'assabentar-me'n em va cau
re el món al damunt. Els meus 
fills llavors tenien 5 i 11 anys i 
la petita ho va portar molt ma
lament perquè va ser molt dur 
per a una nena de tan poca edat 
veure la seua mare en l'estat en 
què estava. 
Va poder tractar-se a Tremp o va 
haver de desplaçar-se fins a llei
da o altres ciutats? 
Els tractaments me'ls van fer a 
Lleida i, puntualment, vaig ha
ver d'anar a Barcelona. En total 
vaig rebre 8 sessions de quimi
oteràpia i 28 de radioteràpia. 
Vaig estar 28 dies anant a Lleida 
i, al fer 200 quilòmetres amb 
taxi, el cansament del viatge se 
sumava al de la radioteràpia. 
Vostè ha estat vinculada a l'Asso
ciació Contra el Càncer de Tremp. 
Quin paper ha tingut en la seua 
experiència amb la malaltia? 
Per a mi ha estat molt impor
tant, m'ha ajudat molt a tots ~ls 
nivells i estic molt agraïda. Es 
una associació molt transpa
rent i que es presta a tot. Per 
exemple, vam demanar tenir 
un servei de rehabilitació i ens 
van ajudar, ja que a Tremp no hi 
havia res de res. Jo vaig entrar 
tard a l'associació i la veritat és 
que la necessitava abans. Sem
bla que el càncer és un tema ta
bú, però explicar-ho ajuda molt. 
Vostè creu que la ciència està 
avançant pel que fa a la investi
gació del càncer? 
Diuen que s'avança, però per a 
mi continua sent tot igual. Pot 
progressar algun tipus de me
dicació, que no sigui necessari 
fer tant de tractament, però al 
cap i a la fi crec que encara no 
s'investiga prou. 

l:'Aecc alerta de les desigualtats 
per tractar la malaltia 
• L'Associació Contra el 
Càncer (Aecc) alerta sobre 
les desigualtats que pateixen 
pacients amb càncer que es 
veuen obligats a desplaçar-se 
per poder rebre tractament 
en l'informe Impacte del càn
cer a Catalunya 2021. L'in
forme reflecteix que Lleida, 
Tarragona i Girona només 
disposen d'una unitat de ra
dioteràpia, una gran diferèn
cia de recursos comparada 
amb les sis que té Barcelona, 
fet que reflecteix la desigual
tat entre territoris. També, 

l'associació assegura que 
gairebé 30.000 persones de 
Catalunya no podrien per
metre's les despeses que su
posa el tractament d'aquesta 
malaltia. Així, l'Aecc ha im
pulsat la campanya Iguals? 
per lluitar contra aquestes 
desigualtats. 

D'altra banda, l'Organit
zació Mundial de la Salut 
(OMS) va alerta( que a Espa
nya es van detectar el 2020 
un 34% menys de càncers 
respecte de la mitjana dels 
anys previs a la pandèmia. 

Avenç lleidatà 
per detectar -
el melanoma 
• Una investigació lide
rada per l'hospital Arnau 
de Vilanova, la Univer
sitat de Lleida i l'Institut 
de Recerca Biomèdica va 
identificar un potencial 
biomarcador per explicar 
el comportament del me
lanoma, un càncer de pell 
poc freqüent. 

Per la seua part, el ser
vei d'Oncologia de Pre
cisió català ha atès en 
els seus primers mesos 
d'implantació un total de 
2.414 pacients a Catalu
nya. Es tracta d'un ser
vei pioner a Espanya que 
determina de forma més 
específica els tractaments 
de càncer. 

AGENDA 

Conferència sobre el càncer 
I Online: L'Associació Contra el 
Càncer emet a les 10.1 S per You
Tube una conferència sobre les 
desigualtats davant del càncer. 

ll·luminació en verd 
I Diverses poblacions: Diferents 
poblacions es tenyiran de verd 
per commemorar el Dia Mundi
al Contra el Càncer. 

Taules informatives 
I Diverses poblacions: L'Aecc 
instal-larà taules informatives 
a Lleida, Mollerussa, Balaguer i 
Juneda, entre altres llocs. 

Confecció de braçalets 
I Aitona: L'ajuntament d'Aitona 
organitza un taller de braçalets 
en benefici de I'Aecc. 

MEN Ú CALÇO TADA 

A escollir enW: 

L'Arnau de Vilanova, imatge del cupó • L'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova serà la imatge del Cupó de l'Once el proper 9 
de febrer en el marc de la sèrie Tu ets important, que l'Once dedica· 
a hospitals de referència de totes les províncies . 

Tel.: 973 438 006 - avellanes@maristes.org 
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Art 'nacional' per al Museu Morera 
La Generalitat va adquirir el2021 per 96.000 euros vuit creacions d'artistes destinades al museu 
lleidatà li La conselleria de Cultura multiplica en 5 anys gairebé per 10 el pressupost de compres 

AGÈNCIES/J.B. 
I BARCELONA/LLEIDA I El departament 
de Cultura de la Generalitat va 
destinar l'any passat 1,9 milions 
d'euros a la compra d'art con
temporani, fotografia, còmic i il
lustració i béns culturals mobles 
per incrementar la Col-lecció 
Nacional d'Art de Catalunya, 
que es diposita en diferent s 
coHeccions públiques, entre les 
quals la del Museu d'Art Jaume 
Morera de Lleida. Vuit peces, 
que van costar una mica més de 
96.000 euros, un 5% del total 
del pressupost, van acabar així 
dipositades al museu lleidatà. 
Es tracta de cinc obres artísti
ques, dos conjunts fotogràfics i 
un original de còmic. 

Obres de Gallardo 
i Colomé per al 
MACBA i donació 
de Maria Barbal 

En l'àmbit de les arts visuals, 
el museu lleidatà va rebre en 
dipòsit la videoinstaHació Les 
maletes kafkianes, de Nora AD
carola (Buenos Aires, 1955), ad
quirida a la mateixa artista per 
17.545 euros; un conjunt de lli
bres de poesia visual del lleidatà 
Carles Hac Mor (1940-2016), 
comprats a la viuda de l'escrip
tor i artista per 14.900 euros; 
dos vídeos de Marina Núñez 
(Palència, 1966), adquirits a 
la galeria Rocío Santacruz per 
17.908 euros; una instaHació 
artística de la lleidatana Olga 
Olivera-Tabeni (1972), compra
da a l'artista per 4.400 euros; i 
una maqueta del també lleidatà 
JoanPallé (1989), adquirida a la 
galeria ADN per 6.655 euros. 
Quant a la fotografia, Cultura 
va dipositar al Museu Morera 

Fotografies de Paula Artés, de la Col·lecció Nacional d'Art, en l'actual exposició del Museu Morera. 

• Entre les obres adquiri
des l'any passat pel depar
tament de Cultura per a la 
CoHecció Nacional d'Art 
també figuren les de dos 
creadors lleidatans, que 
en aquest cas es van di
positar al Museu d'Art 
Contemporani de Barce
lona (MACBA). Es trac
ta de S fotos de la sèrie 
Anarchitekton del 2002 
del fotògraf establert a 
Barcelona Jordi Colomer 
(adquirides per 12.100 
euros) i de 9 pàgines ori
ginals del còmic Sopa de 
letras, del1982 i publica
des a la revista El Víbo
ra, del dibuixant Miguel 
Gallardo, comprades per 
15.000 euros. 

ARTS EXPOSICIÓ 

quatre imatges de 1958 de la 
fotògrafa de Tàrrega Palmi
ra Puig (1912-1978), que van 
costar 12.000 euros; i la sèrie 
Fuerzas y cuerpos, de l'artista 
establerta a la Noguera Paula 
Artés (9.955 euros). Finalment, 
el Morera també va rebre 8 pà
gines originals del còmic En un 
lugar de la mente (1980), del di
buixant Josep Maria Beà (Bar
celona, 1942), un desemborsa
ment de 12.980 euros. 

La lleidatana Maria Jorba Castany, amb un dels seus bodegons. 

Pintures de la lleidatana Maria 
Jorba, demà al Castell del Remei 
I PENELLES I El Castell del Remei, 
a Penelles, inaugurarà demà 
(12.30) una exposició amb 
unes 25 pintures de l'artista llei
datana Maria Jorba Castany, 
que podrà visitar-se fins al 27 
de febrer. Establerta des de fa 
gairebé tres dècades a Madrid 

(imparteix classes de pintura 
a San Agustín del Guadalix, a 
prop de la capital), Jorba va viu
re fins els 22 anys a la Pobla de 
Segur, on ha exposat en diver
ses ocasions els seus acrílics de 
bodegons i paisatges, sobretot 
del Pallars. 

Invertiran aquest any 2,2 milions D'altra banda, en el 
capítol de donacions re
budes durant l'any passat 
pel departament de Cultu
ra, es pot destacar la que 
va dur a terme l'escripto
ra Maria Barba! (Tremp, 
1949), últim Premi d'Ho
nor de les Lletres, a la Bi
blioteca de Catalunya: 15 
conjunts documentals .de 
llibretes de notes, articles 
i textos diversos. 

• En la presentació ahir a Bar
celona de les adquisicions el 
2021 per a la CoHecció Naci
onal d'Art Contemporani, la 
consellera de Cultura, Natàlia 
Garriga, va anunciar que el 
departament augmentarà en 
300.000 euros el pressupost 
per a aquest any 2022, fins a 
assolir els 2.255.000. D'aques-

LITERATURA NOVETATS 

Cesc Cornet du 
a Lleida la seua 
exitosa novel·la 
negra 2.0 
El suïcidi juvenil, en 
clau de thriller 

A.S.M. 
I LLEIDA I Mentre s'esgotava el lle
vat als supermercats perquè 
la rebosteria omplia les llar
gues hores del confinament de 
la primavera del 2020, Cesc 
Cornet va decidir donar for
ma a una novel·la. "Sempre he 
escrit però una cosa és fer un 
relat i, una altra, una novel·la." 
Per a aquest professor d'Anglès 
establert a Barcelona era gai
rebé com un repte personal. 
Compartia en el seu compte 
de Twitter els avenços, però 
també els dubtes que li sorgi
en, "i de sobte tenia seguidors 
a l'expectativa d'un llibre que 
encara no sabia si s'arribaria 

ta manera, Cultura multipli
carà gairebé per 10 aquest 
pressupost públic de compra 
d'art els últims cinc anys. Val a 
recordar que el 2017 tot just es 
van fregar els 270.000 euros. 
Els dos anys següents es va ar
ribar als 650.000. EI 2020 es 
va saltar a 1,3 milions i, l'any 
passat, 1.917.000 euros. 

Ramona Solé va presentar la novel·la de Cesc Cornet a la Caselles. 

a publicar". Però un d'aquests 
seguidors era Marc Moreno, 
de Llibres del Delicte. Ahir es 
va presentar a Lleida #Finsa
quí, una novel·la negra que en 
poques setmanes va esgotar la 
primera edició i que aborda el 
suïcidi juvenil en clau de thri
ller, amb el poder de les xar
xes socials com a teló de fons. 

Comet es mostra encantat amb 
la bona acceptació del llibre. 
"Dono pistes, perquè són les 
regles de la novel·la negra, però 
els lectors m'asseguren que se 
sorprenen amb la resolució de 
la trama." Alguns li demanen 
que faci una segona part. "No 
dic que no, però estic amb una 
segona novel·la molt diferent." 
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El pas del Llop 
I punt de trobada era la plaça 
Mercadal de Balaguer. El camió 
del Catarino arribava puntual a 

--•la cita i carregava els queviures 
i els paquets que hagués de portar fins 
al poble. Tot ben tapat amb una lona i, 
a sobre, el passatge. A la cabina només 
hi havia lloc per a una persona, i nor
malment l'ocupava el pare del xofer. No 
era cap privilegi. A l'arribar al pas del 
Llop el copilot havia de baixar i anar 
retirant les pedres que havien caigut al 
camí de terra. Era l'única manera d'anar 
a Tragó de Noguera. I encara rai. Fins 
als anys trenta només s'hi podia arribar 
caminant o a cavall d'un animal. Abans 
de la guerra, els de la Canadenca hi van 
anar a fer uns sondejos i van ampliar 
una mica el camí a base de voladures. 
Això no s'ho van poder emportar, però 
la resta d'avenços, sí. Els de Casa Ma-· 

En seixanta anys 

a ser democràtica. Potser per això era 
un poble molt unit. Les obres públiques 
les feien entre tots, treballant a jova. I 
les festes majors eren sonades. L'última 
vegada que Francesc Xavier de Casa 
Masiques va trepitjar el poble dels seus 
avantpassats va ser fa seixanta anys, 
quan en tenia tretze. Ell i el seu germà 
havien nascut a Lleida, però no fallaven 
cap estiu, perquè sa mare anava a ajudar 
la família a segar i batre. Encara havien 
vist baixar rais pel riu. No com els de 
la Pobla. Per la Noguera Ribagorçana 
baixaven els troncs sense lligar i sense 
mariners i dies després, uns homes amb 
un ganxos llargs desencallaven els que 
s'havien quedat enganxats en algun re
volt fluvial. Aquesta primavera farà sis 
dècades que tot això és història. Tragó 
de Noguera va ser empassat sota les ai
gües del riu que li va donar vida. Era el 

no s'han pogut 
ofegar els records del 
poble al qual només 
es podia arribar 
pel pas del Llop 

siques, que tenien la fonda, expliquen .......................... .. 
que els van llogar tota una planta, la van moblar amb 
un estil mai vist al poble i van instaHar una bomba a 
la vora del riu per fer arribar aigua potable a la casa, 
l'única del poble que en tenia. Això sí, quan se'n van 
anar, van desmuntar la bomba i la misèria va tornar 

preu que es va pagar per fer el pantà de 
Santa Anna. Pagar metafòricament. El capítol de les 
indemnitzacions mereix un altre retrovisor. Els dos 
nois de Casa Masiques ja no hi són, però a la següent 
generació, la que ja no té memòria de Tragó però n'ha 
heretat els records, la porto al cor. Ànims, Pau. 

privat 
Batetdeixa 
mutSanchez 
La presLdenta del 
Congrés, Meritxell 
Batet, va donar l'en
surt al proclamar 
després de la vota-
ció que la reforma 
laboral quedava de
rogada pels vots del 
Congrés. No devia 
comptar els telemà
tics i es va equivocar 
deixant blancs i muts 
Sanchez, Calviño i 
Díaz, que feien cara 
de no entendre res. 
Després va rectifi-
car i la va donar per 
aprovada, però el 
que no sabia el grup 
del Govern és que els 
dos diputats d'UPN -
van votar en contra 
del que els havia dit 
el partit, amb la qual 
cosa la reforma hau
ria estat derogada de 
veritat si no s'equivo
ca el diputat del PP 
per Càceres, Alberto 
Case ro, que va vo-
tar telemàticament. 
Quanesvaadonarde 
l'error va voler anar a 
votar personalment, 
però no podia, men
tre el seu portaveu 
parlava d'una fallada 
informàtica. Per que
dar-se blancs. 

la imatge 
del dia 
Votació de 
vertigen i errors 
al Congrés 

Per un sol vot i gràcies 
a un error d'un diputat 
del PP, va aconseguir 
aprovar el Govern de 
~OE-Unides Podem la 
reforma laboral. La dreta 
ha demanat repetir la 
votació. 

l'ascensor 

o 
Susagna Roura 
Directora general de 
Justícia Juvenil de 
la Generalitat, que 
impulsa jardineria so
cial amb una vintena 
de joves del centre 
El Segre de Rufea. 

o 
Lorena Jurado 
Representant de la 
campanya Apadrina 
una rajola, que ha 
col-laborat en la re
forma de l'església del 
Palau, que portava 
dos anys tancada. 

o 
Jordi Navarra 
Alcalde de Sant Es
teve de la Sarga, 
municipi de només 
122 habitants que 
acollirà una base per 
al control de satèl·lits 
oberta a tot el món. 

Josep Maria Mauri 
Membre del patronat 
de la Fundació-Fiella, 
titular de la residèn
cia de Tremp, de la 
qual dos exdirectives 

··estan acusades per la 
mort de 64 ancians. 
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