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La pandèmia ‘oculta’ molts càncers
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Un milió de casos sense diagnosticar a tot Europa pel coronavirus
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El geriàtric de Tremp deia
que medicava ancians que
ja havien mort feia dies
Infern || L’escrit de
Fiscalia afirma que
els residents van
passar gana i fred
en el brot de Covid

Familiars || Van
arribar a informar-los
que els seus parents
estaven bé tot i que
havien traspassat

La residència Fiella de Tremp
deia que medicava i prenia la
tensió a ancians que feia dies que havien mort. Aquesta
és una de les esborronadores
negligències que consten en
l’escrit de la Fiscalia, que afe-

Enxampen
un professor
d’autoescola
ebri i adormit
en una pràctica
Anava de copilot de
l’alumne a l’autovia

geix que els interns van passar gana, set i fred durant dies.
Una altra de les que descriu
són les trucades que van fer
a familiars informant que els
seus parents estaven bé, tot i
que ja havien finat.

Els Mossos d’Esquadra van denunciar administrativament
un professor d’autoescola per
adormir-se durant una pràctica
a l’autovia A-2 al seu pas pel Segrià i trobar-se sota els efectes
de l’alcohol. El docent anava de
copilot de l’alumne, que amb
prou feines portava dos pràctiques al volant del vehicle.
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Magraners vol recuperar la
seua llar per a la gent gran
Asseguren que fa dos mesos que la Paeria els
va dir que l’activaria perquè es pugui usar
lleida ❘ 9

Els rapinyaires atreuen més turistes al Jussà ■ Totes les varietats de voltors d’Europa, des del negre

fins al trencalòs (a la foto), es poden observar a l’últim canyet obert fa una mica més d’un any a
Senterada. Rep aficionats a l’ornitologia d’arreu d’Europa.
comarques ❘ 13

Adeu a les mascaretes a
l’exterior a partir de dijous

Al continuar baixant els contagis, i a
l’interior es mantindran tot l’hivern

lleida ❘ 7
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La residència Fiella de Tremp deia que medicava i prenia la tensió a ancians que feia dies que havien mort.
Aquesta és una de les esborronadores negligències que consten en l’escrit de la Fiscalia, que diu que els interns
passaven gana, set i fred durant el brot de Covid que va causar la mort de 64 residents, el 43% del total.
tribunals escàndol

La residència de Tremp deia que
medicava ancians que ja havien mort

Esborronador relat de la Fiscalia, que afirma que els interns passaven gana i fred
A. GUERRERo / J. GRAU

❘ lleida ❘ La residència Fiella de
Tremp deia que medicava i prenia la tensió a ancians que feia
dies que havien mort durant el
brot de Covid de finals de l’any
passat, que va costar la vida a 64
interns, un 43 per cent del total.
Aquesta és una de les esborronadores negligències que consten en l’escrit de la Fiscalia en
el qual ha denunciat l’exdirectora del centre, Remei Navarri, i l’exresponsanble d’Higiene
Sanitària, M.R.N.O., a qui acusa
dels delictes d’homicidi imprudent, tracte degradant i contra
els drets dels treballadors.
El relat de la Fiscalia descriu
un autèntic infern. El centre no
va comunicar les morts d’ancians a diverses famílies, que
en van tenir coneixement a través de veïns o voluntaris de la
residència.
En alguns casos, les famílies,

dadeS
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dies

mesos amb un sol cas

Entre el 21 de novembre i el 25 de
desembre del 2020 van morir per
Covid 64 interns a la residència de
Tremp.

Els 64 finats constitueixen el
42,95 per cent dels 142 residents
d’aquest geriàtric, un percentatge
elevadíssim.

Totes aquestes defuncions es van
produir en un espai de tan sols
trenta-quatre dies des que es va
detectar el primer decés.

Abans que es desencadenés el
brot, la residència de Tremp només havia registrat un contagi en
9 mesos de pandèmia.

morts

per cent
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segre

n El patronat de la Fundació Sant Hospital de
Tremp-Fundació Fiella
va emetre ahir a la nit un
comunicat en què defensa
l’exdirectora del centre i
l’exresponsable d’Higiene
Sanitària, acusades per la
Fiscalia. La fundació va
dir que el 27 de novembre, 8 dies després del
primer contagi, tant una
com l’altra estaven de baixa per Covid, i en aquell
moment la fundació va ser
apartada del control de la
residència, que va passar
a mans de la Generalitat.
Quan es va produir la intervenció, segons el patronat, hi havia 7 morts. Un
mes després, ja en mans de
la Generalitat, els difunts
eren 64. Fins que hi va haver el brot la residència
només havia registrat un
cas de Covid en 9 mesos.

descontrol

El centre va dir a diverses
famílies que els seus
parents estaven bé quan
feia dies que havien mort
al no saber res dels seus parents
des de feia dies, van acudir a la
residència i no van saber dirlos en quina habitació eren. Els
van buscar ells mateixos per
diferents habitacions i els van
trobar morts.
En altres casos la residència
informava els familiars que es
trobaven bé quan feia dies que
havien mort. “Els familiars dels
residents “, diu la Fiscalia, “van
passar dies sense tenir cap notícia dels seus parents, resultant
que alguns van ser informats
que es trobaven en bon estat
de salut quan ja havien mort i
d’altres no eren informats de
la mort”.

Manca total de protocol
“La inexistència d’un protocol de defunció va provocar que
alguns perjudicats coneguessin el decés dels seus familiars
per la funerària, per coneguts
de la població o per voluntaris
del centre, d’altres van haver
d’accedir al centre residencial
i buscar els seus parents entre
les diferents habitacions en les
quals els van trobar exitus, i
alguns es van veure obligats a
recuperar els cadàvers pels seus
propis mitjans.”

La Fundació
Fiella defensa
l’actuació de les
dos acusades

Imatge d’arxiu de la residència Fiella de Tremp.

Un infern en el qual ni tan sols se separava els residents positius
n La Fiscalia descriu una residència dels horrors en la qual
els interns passaven gana, set i
fred; de vegades els donaven el
sopar passades les dotze de la
nit; no rebien l’atenció mèdica
adequada; no se’ls va permetre
acomiadar-se dels seus familiars en els casos en què van
acabar morint i ni tan sols es va
separar els interns positius dels
que no ho eren, de tal manera
que els residents es barrejaven
sense cap control al jardí, la biblioteca i altres zones comunes. A més, no es va protegir
adequadament els treballadors
i alguns d’ells no només no dis-

posaven d’equips EPI, sinó que
fins i tot treballaven amb només màscares de tela.
El brot va començar el 21 de
novembre del 2020 i no es va
desinfectar la residència fins a
8 dies després, quan el centre
ja havia estat intervingut per
la Generalitat. Durant aquells

un HORROR

Els interns van passar
gana, set i fred durant
dies, sempre segons el
relat del Ministeri Fiscal

dies l’exdirectora no va facilitar l’estat diari dels contagis,
tal com establia el protocol de
la Generalitat. “Malgrat que
la situació de pandèmia mundial havia estat declarada nou
mesos abans i se sabien les
conseqüències d’un brot”, diu
la Fiscalia, “les denunciades
[l’exdirectora de la residència
i l’exresponsable d’Higiene Sanitària], malgrat haver estat
formades i comptar amb prou
eines, no van actuar amb la diligència que la situació exigia i
que el pla de contingència contemplava, realitzant un abandó en les seues funcions que va

incidir en la ràpida transmissió
del virus, la qual cosa, unit a
la descoordinació sanitària i
a la falta de resposta immediata, va produir el fatal desenllaç de la mort del 42,95% dels
residents”.
El fet que el centre no facilités les dades de positius, conclou la Fiscalia, “va impedir
realitzar una adequada valoració de la gravetat de la crisi epidemiològica, de tal manera que
els ens públics no es van poder
anticipar a la situació malgrat
que la residència va ser requerida en reiterades ocasions a fer
els registres diaris”.
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videovigilància

Almenar
instal·la càmeres
al pavelló arran
de robatoris
❘ almenar ❘ L’ajuntament d’Almenar ha instal·lat aquesta
setmana tres noves càmeres
de videovigilància al pavelló
municipal per reforçar la seguretat, després que usuaris
d’aquest equipament hagin
patit robatoris de telèfons
mòbils i altres pertinences.
Aquest pavelló ja comptava
amb dispositius de vigilància i ara els nous hauran de
reforçar els punts morts que
podien ser avantatjosos per
als lladres. Les noves càmeres, a més a més, suposaran
una mesura dissuasiva davant actes incívics. El cost
de la instal·lació de les tres
càmeres ascendeix a 1.500
euros.

comarques
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fauna aus carronyaires

El voltor negre s’estén al Pallars
i anima el turisme d’aus

La seua població ja no es limita a la reserva de Boumort || L’últim canyet
obert a Senterada atreu aficionats a l’ornitologia procedents de tot Europa
endesa/trenca

r. ramírez

❘ lleida ❘ El voltor negre s’expandeix a la zona del Pallars Jussà, més enllà de la reserva de
Boumort, on fa més d’una dècada es va engegar un programa
per salvar-lo de l’extinció. Ara
la seua població es calcula en
més de seixanta exemplars i ja
se’ls albira en àrees cada vegada
més apartades de la reserva. Per
contribuir a l’expansió d’aquesta espècie i orientar-la cap als
seus antics territoris de cria al
Pirineu d’Osca, Endesa i l’Associació Trenca van instal·lar
el 2019 un canyet al municipi
de Senterada, l’últim obert fins
a la data.

els 4 voltors d’europa

Almacelles millora la
imatge de les places
❘ almacelles ❘ Almacelles ha
iniciat el programa de millora urbana Places a punt
amb què es millora la imatge
del municipi amb actuacions
com el repintat dels sorrals,
bancs i àrees de joc. S’ha iniciat a la plaça Josep Carner
i en les pròximes setmanes
se seguirà amb intervencions a la resta de places de la
població.

Baixa el risc
d’incendi al Pirineu
❘ lleida ❘ Els Agents Rurals van
rebaixar ahir el risc d’incendi a nivell moderat (2) del
pla Alfa a totes les zones del
Pirineu on s’havia situat en
perill alt (3 sobre 5). Aquesta millora va contribuir a la
recuperació dels nivells d’humitat gràcies a la nuvolositat
d’ahir. A començaments de
setmana els Agents Rurals
van activar el risc alt del pla
Alfa (2) per la sequera, les
altes temperatures i la falta
d’humitat a les comarques
del Pirineu.

El canyet reuneix els quatre
voltors d’Europa:
el comú, el negre, l’aufrany
i el trencalòs
Des d’aleshores, aquest canyet ha atret tant aus carronyaires com aficionats a l’ornitologia, que acudeixen de tot
Europa per albirar en un sol lloc
les quatre varietats de voltor del
continent: el voltor comú, el negre, el trencalòs i l’aufrany. Totes aquestes varietats acudeixen
a aquest espai, mentre que els
visitants poden observar-los i

Una parella de voltors negres, fotografiada al canyet de Senterada.

fotografiar-los des d’un amagatall (hide) habilitat amb aquesta
finalitat, propietat de l’Associació Trenca i gestionat per un
operador de viatges.
Fins ara han albirat en aquest
canyet 27 d’exemplars de voltor negre, gairebé la meitat de
la colònia, cosa que reforça les
expectatives que aquesta instal·lació serveixi de pont per a

consell promoció turística

La Generalitat investiga
l’aigua tenyida de roig al Sió
al seu pas per Agramunt
laia pedrós

Presentació del catàleg ahir al Molí Vell de Bellpuig.

Catàleg del patrimoni de
l’Urgell per fomentar el turisme
laia pedrós

❘ bellpuig ❘ El consell comarcal
de l’Urgell ha editat el catàleg L’Urgell, patrimoni que
inspira!, que recull part del
patrimoni de la comarca per
potenciar el turisme. Inclou
elements vinculats al patrimo-

com a alternativa a la retirada
i incineració dels cadàvers dels
seus animals.
Pel que fa a l’impacte turístic,
el canyet instal·lat al municipi
de Senterada ha rebut fins a la
data unes 40 sessions d’entre
una i quatre persones, en viatges organitzats que incloïen
allotjament i àpats als establiments de la zona.

medi ambient abocaments
laia pedrós

Relació de llocs de treball
a la Paeria de Balaguer
❘ Balaguer ❘ La Paeria de Balaguer treballa en la redacció
de la relació de llocs de treball municipals (RLT) i confia tenir-la en l’actual mandat. El paer a cap, Jordi Ignasi Vidal (ERC), va apuntar
a Ràdio Balaguer que en el
moment en què cobreixin les
places d’interventor i secretari a la Paeria, “disposar de
l’RLT serà prioritari”. Vidal
va destacar que ja existeixen
unes bases redactades i una
partida pressupostària des
dels comptes del 2020 per
aprovar-les.

l’expansió d’aquesta espècie cap
a territori aragonès. A aquests
se sumen la resta de varietats de
voltors i també altres aus com
l’àguila daurada o el milà.
Endesa i Trenca col·laboren
en la gestió i el manteniment de
tres d’aquests punts d’alimentació per a aus carronyaires a
l’àrea del Pirineu, que serveixen també a ramaders locals

ni cultural de l’aigua, la pedra,
la memòria històrica i els espais visitables de la comarca.
Té 110 pàgines i es pot adquirir en paper (s’han imprès 300
exemplars) o bé consultar-ho
al web www.turismeurgell.
cat.

❘ Agramunt ❘ Tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
es van desplaçar ahir a Agramunt per investigar per què dijous passat l’aigua del riu Sió
va aparèixer tenyida de roig al
seu pas per aquest municipi de
l’Urgell (vegeu SEGRE d’ahir).
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez,
va explicar que “han vingut a
recollir les mostres que vam fer
i a prendre’n altres de noves, i
hem mirat d’on podien ser procedents aquestes aigües pluvials”. Fernàndez va avançar que
els tècnics de l’ACA faran una
inspecció a les empreses pròximes al col·lector que recull
les aigües pluvials al polígon
industrial. D’allà va sortir l’aigua tenyida de roig dijous passat. Val a recordar que la Policia

Local va contactar el mateix dia
amb totes les empreses de la zona però cap no va reconèixer
abocaments.
Fa menys d’un mes es va

empreses

També es durà a terme
una inspecció a les
empreses pròximes al
col·lector del polígon
produir un incident semblant.
Aleshores també es van prendre
mostres per analitzar-les i es va
determinar que no es tractava
de cap producte tòxic que ocasionés danys al medi ambient,
sinó que podria tractar-se d’un
colorant alimentari.

