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L'edifici d'lnefc Pirineus a la Seu
tindrà una coberta que evoca el
Cadí i s'estrenarà el curs 2023-24

Tres de cada quatre catalans donen
suport a la immersió lingüística a les
escoles, segons l'enquesta del CEO

Imputades per homiddi
l'exdiredora i un altre càrrec
de la residènda de Tremp
5 tl
10 · I Obre una
aquest delicte a la denúncia de causa en la qual interrogarà
la Fiscalia per les negligències mig centenar de persones
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I Els padrins van

viure un infern durant un
mes per un brot de Covid
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Arrestada a Lleida
per escapar-se fa
19 anys amb la
seua filla de
l'Argentina
Es va endur la nena sense
el consentiment patern
La Policia Nacional ha detingut
a Lleida una dona buscada des
de l'Argentina per sostracció de
menors després que suposadament desaparegués fa 19 anys
amb la seua filla de 3 sense el
consentiment patern.
LLEIDAI9
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Lestació d'autobusos es
licitarà aquesta tardor
Anunci de la Paeria, i el Govern aprova amb
condicions el,. pla de les Basses
ÉS NOTICIA I 3

L'àrea comercial de
Torre Salses preveu
crear 1.000 llocs de
feina i invertir 120 M€

Les places de pisos
turístics ja superen
les dels hotels al
sumar-ne 1.700 més

LLEIDA I6

COMARQUES IlO

ORTODÒNCIA
INVISIBLE

Tornen els somriures
Sense mascareta obligatòria als
carrers i patis de col·legis

; L'Amau recupera les operacions al
l baixar els indicadors de la Covid
LLEIDA IS

1a Visita i Estudi GRATIS
LLEIDA
973 28 99 99

BALAGUER
973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

ALMACELLES
973 98 81 77
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I COMARQUES

PROJECTES SALUT

SERVEIS

Catalunya i Andorra participaran en
el centre de salut mental de la Seu

Aran crea un
nou portal web
sobre salut

El bisbat d'Urgell cedeix part del seminari i sufragarà les obres amb una herència
C.SANS
l LA SEU l El centre de salut mental

que projecta el bisbat d'Urgell
al seminari diocesà de la Seu
comptarà amb la implicació
dels governs d'Andorra i de la
Generalitat. Fonts de la diòcesi
van indicar que estan treballant
"intensament" amb la voluntat de posar en funcionament
el nou equipament "com més
aviat millor". Ni les comarques
del Pirineu ni Andorra no disposen d'aquest servei actualment. Naixerà amb la voluntat
de convertir-se en un referent
al Pirineu i donarà cobertura
a l'àrea d'influència del bisbat
(Alt Urgell, Cerdanya, Jussà,
Sobirà, Alta Ribagorça, Aran,
Noguera, Segarra, Urgell, Pla
i Andorra).
El gerent de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran de la
Generalitat, Felip Benavent, va
confirmar ahir la implicació de
la Generalitat en el projecte, que
podria passar "per compartir
professionals". Va explicar que
"la intenció és sumar i no duplicar serveis" i es va mostrar
a favor de "disposar d'algunes
places per a hospitalitzacions"
que evitin els desplaçaments actuals a Lleida i Barcelona. Actualment s'està elaborant "la
proposta tècnica" del centre
de salut mental que detallarà
el nombre de places així com els
serveis. La segona fase, la de la
redacció del projecte, "esperem
que sigui abans que acabi l'any".

PORTA A PORTA

Vista del pati i de l'edifici imponent del Seminari de la Seu d'Urgell, construït en forma d'E.

Part dels pacients seran d'Andorra i l'executiu del Principat
podria col·laborar també, segons afirmen fonts pròximes, en
la gestió del persona} sanitari.
El centre no estarà gestionat
pel bisbat, que sí que assumirà
les obres a través de la donació
de la difunta Maria Maestre,
veïna de la Seu que va morir
el 2010 i va entregar el seu patrimoni a la diòcesi per dedicar-lo a obres d'"assistència i
de pietat".

Serveis de centre de dia i
una unitat d'hospitalització
• Un dels objectius d'aquest
futur centre de salut mental
és oferir tant les prestacions
d'un establiment de dia com
les d'hospitalització. Aquest
últim és un servei inexistent
en aquests moments a les comarques del Pirineu i a Andorra. No obstant, a la Seu

ja hi ha dos centres de dia
de salut mental i un altre a
Tremp.
Andorra havia previst un
centre propi per a ingressos
de llarga estada però les negociacions actuals amb el bisbat d'Urgell han paralitzat la
iniciativa.

INTE.RIOR EMERGÈNCIES

Bombers de les Garrigues
reclamen un parc
professional a les Borges
ALBERT GONZALEZ

nal. "Hem decidit sumar-nos
a aquesta reivindicació i contribuir a obrir el debat sobre la
necessitat de millorar l'atenció
ciutadana", expliquen membres
de la plataforma, que afegeixen
que no "ens podem mantenir
al marge de les carències que
té aquesta comarca" i alerten
sobre els riscos d'un augment
de les emergències per l'impuls
institucional al polígon industriDOS DÈCADES

El servei va deixar de ser
professional el1990 i
fa dos dècades que es
reclama recuperar-lo

Solsona amplia
la recollida
d'escombraries
I SOLSONA I Solsona amplia el
servei de recollida de residus porta a porta tres mesos
després de la seua implantació tant en l'àmbit domèstic
com en els grans productors.
D'una banda, en la recollida
nocturna dels dimecres també es podrà treure el paper i
el cartró, juntament amb la
fracció resta.
D'altra banda, els dissabtes es podrà treure l'orgànica
durant tot l'any, i no només
a l'estiu, com estava inicialment programat. Així mateix, els divendres també es
recollirà paper, cartró i orgànica als comerços i els dissabtes, la fracció resta.

A~RICULTURA

Estudi sobre el
canvi climàtic
als Pallars

El consistori dona suport a la reivindicació
I LES BORGES I Una vintena de
bombers professionals de les
Garrigues destinats als parcs
de Tàrrega, Mollerussa, Lleida,
Gandesa, Montblanc i Reus han
creat la plataforma Bombers
Per les Garrigues per reclamar
l'obertura d'un parc de bombers
professionals a les Borges Blanques, l'única capital de comarca
de Lleida que no disposa d'una
plantilla d'aquest tipus. Des del
1990, quan el parc de la capital
de les Garrigues va deixar de
ser professional, es compta a
penes amb una plantilla fluctuant de bombers voluntaris i,
des de fa més de dos dècades,
l'ajuntament ha reclamant la
creació d'un parc professio-

I VIELHA I La Val d 'Aran ja
compta amb un nou portal
digital de Benestar i Salut
del Conselli Generau d'Aran.
Una eina que ha de faciliar
l'accessibilitat dels usuaris
i posar en relleu el sistema
sanitari i social integrat a la
Val. Els usuaris hi poden trobar informació sobre el sistema assistencial, els centres
que el conformen i els serveis
que ofereixen. Dona accés a
tràmits online com demanar
cita al centre d'atenció primària, sol·licitar la targeta
sanitària o cita per renovar el
permís de conduir o d'armes.
També es publiquen ofertes
i convocatòries de treball
d'Aran Salut.

1 TREMP 1 Pallars actiu

Imatge d'arxiu d'una de les actuacions de voluntaris.

al de Vaca-Roja. a les Borges i el
recent allib~rament de peatges
de l'AP-2. "Es una reivindicació
històrica que portem insistint al
departament de l'Interior sense que ens arribi una resposta
positiva", explica l'alcaldessa
de les Borges, Núria Palau, que
va insistir amb aquesta petició
la setmana passada davant del
delegat del Govern a Lleida,
Bernat Solé, en la seua última

visita a la ciutat. "Per les instaHacions de què disposem i la
cobertura que necessitem, ens
toca un cos de professionals",
va afegir la primera edil.
El parc actual de les Borges
obre en funció de la demanda i
de la disponibilitat dels voluntaris, sense tenir un calendari
ni horari establert i això es tradueix de vegades en la demora
dels serveis.

ha presentat la segona fase d'un
estudi per conèixer l'im pacte del canvi climàtic als
cultius del Jussà i el Sobirà
que demostra la influència
positiva que la introducció
de cultius ecològics té a la
terra així com a l'economia.
Aquest estudi detalla que la
implantació dels cultius ecològics obre noves finestres al
sector primari.
Apunta que al Pallars Sobirà es poden adaptar a les
condicions climàtiques, mentre que el Pallars Jussà pot
patir complicacions relacionades amb el dèficit hídric i
una baixa producció.
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TRIBUNALS

CANDOL

TRIBUNALS

Imputen homicidi i vexacions a-dos
excàrrecs de la residència de Tremp
Per les 64 defuncions i les esborronadores negligències de les quals van ser víctimes
els padrins I s 1
ns va passar gana, se red durant el brot de Covid
A.j

REDACCIÓ

I TREMP I El jutjat d'Instrucció

1 de Tremp ha imputat l'exdirectora de la residència Fiella
de Tremp, Remei Navarri, i
l'exresponsanble d'Higiene Sanitària, M.R.N.O, per homicidi
imprudent de 64 interns per un
brot de Covid, tracte vexatori
als usuaris del geriàtric i per
les condicions de treball dels
empleats. Concretament, la
jutge ha obert dos procediments que són conseqüència
de la denúncia de la Fiscalia,
que ha descrit una residència
dels horrors en la qual els interns passaven gana, set i fred
durant el brot de Covid que va
causar la mort de 64 residents,
el43% del total. La magistrada,
després d'analitzar el gruix de
la documentació traslladada
pel Ministeri Públic, ha incoat
dos procediments. Una causa
oberta pels presumptes delictes d'homicidi imprudent i
vexació injusta i una altra pels
presumptes delictes contra la
seguretat dels treballadors. Per
començar la instrucció de les
dos causes, cita a declarar 49
treballadors del centre en cinc
sess10ns diferents a qui s'oferirà
l'opció d'emprendre accions;
una dotzena d'agents dels Mossos; i altres testimonis. També
demana a l'Institut de Medicina Legal i Forense que aporti
els informes que ha fet fins ara
i perquè "realitzi un informe
dels residents que van perdre
la vida a fi d'obtenir informació
respecte a la positivització del
Covid-19".
La Fiscalia va explicar la
setmana passada negligències
esborronadores com, per exemple, que la residència deia que
medicava i prenia la tensió a
padrins que feia d~es que eren
morts. El centre no va comu-

El judici, ahir a Barcelona.

Condemnat
un lleidatà per
disturbis
I BARCELONA I Max Castellarnau, de 33 anys i veí de València d'Àneu, va acceptar
ahir una condemna d'un any'
i nou mesos de presó per
haver donat una puntada i
haver insultat mossos d'esquadra durant els disturbis
l'octubre del 2019 a Barcelona després de la sentència
de 1'1-0. Fiscalia demanava
set anys de presó.

BALANÇ

Creix la violència
masclista al Segrià
I LLEIDA I El Servei d'Informa-

Imatge de la residència Fi ella de Tremp després del brot.

nicar les defuncions d'ancians
a diverses famílies, que van
tenir-ne coneixement a través
de veïns. En altres casos, les famílies, al no saber res dels seus
parents, van acudir al geriàtric
i no van saber dir-los on eren.
Els van buscar ells mateixos per
les habitacions i els van trobar
morts. En altres casos, informava familiars que estaven
bé quan feia dies que havien
traspassat. Per la seua part, el
patronat de la Fundació Sant
Hospital de Tremp-Fundació
Fiella defensa les investigades
i diu que, vuit dies després del
primer contagi, les dos estaven
de baixa per Covid i van ser
apartades del control, que va
passar a ser de la Generalitat.

Denúncia contra un centre del
Vallès Occidental per 40 morts
• La Fiscalia de Sabadell ha
presentat una denúncia contra el centre per a persones
grans Residencial Palau de
Palau-solità i Plegamans, al
Vallès Occidental, pel que
considera una mala gestió
durant la primera onada de
la pandèmia.
En aquell període, entre el
març i l'abril del 2020, van
perdre la vida uns 40 usuaris. Segons han assenyalat
fonts de la Fiscalia a ACN,
la denúncia es va presentar
divendres al jutjat de guàrdia

de Sabadell. Prèviament, el
Ministeri Públic va obrir una
investigació l'abril del 2020
per determinar si les defuncions es van derivar d'una
mala gestió del centre. Es
preveu que en els pròxims
dies es donin detalls de la
denúncia. Els familiars van
assenyalar que hi havia hagut problemes de comunicació per part Ailel centre, ja
que en algunes ocasions s'havien atribuït les defuncions a
causes naturals i sense vincular-les amb la Covid.

ció i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal
del Segrià va atendre al gener
quatre dones per violència
masclista. El 2021 van ser
101 dones, un 21% més que
l'any anterior, quan es van
atendre 80 víctimes.

BOMBERS

Mitja dotzena de
focs de vegetació
I LLEIDA I Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir
en mitja dotzena d'incendis
de vegetació a les comarques
de Lleida, encara que cap de
gran envergadura. N'hi va
haver a Tàrrega, Tremp, Torrefeta, Vallfogona i la Guingueta -d'Àneu.

SUCCESSOS IMVESTIGACIÓ

Busquen testimonis dels trets amb
balins des d'un balcó de les Borges
REDACCió ·

I LLEIDA I Els Mossos d'Esquadra

continuaven ahir investigant
el cas dels trets amb una escopeta de balins que es van
fer d1marts al matí des del
balcó d'un bloc de pisos del
carrer Ensenyança de les Borges Blanques (vegeu SEGRE
d'ahir) i buscaven testimonis
que poguessin aportar detalls. Els investigadors estan
e strenyent el setge a l'autor,
que va disparar entre quinze

i vint projectil.s d'uns quatre
miHímetres que van impactar
en dos vehicles estacionats al
carrer Sant Jaume, a la part
posterior de l'edifici. La policia sospita de dos persones.
L'avís es va rebre passades
les 8.30 hores i al lloc van acudir agents de la unitat Arro
dels Mossos d'Esquadra, que
van acordonar diversos carrers propers de forma preventiva davant la sospita que
l'autor podia trobar-se encara

a l'edifici. Els trets, alguns dels
quals quan ja havien arribat
els policies, s'haurien efectuat almenys des de la tercera
planta.
Quan van accedir a l'immoble, amb un fort dispositiu,
no van trobar ningú que fos
susceptible de ser-ne l'autor.
Contra un dels vehicles van
disparar uns sis perdigons, que
van trencar el vidre posterior.
El dispositiu va finalitzar al
migdia.

Ferit un motorista aCastellnou d'Ossó • Un motorista va resultar
ferit ahir a les·12.50 hores al xocar contra un cotxe a l'L-303 a
Castellnou d'Ossó, nucli d'Ossó de Sió. El motorista va ser evacuat a l'Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració.
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SOCIETAT

FESTES TRADICIÓ

SOLIDARITAT

El Carnaval de Tàrrega recupera el
carrer, amb desfilada de disfresses

Triatló per a la
investigació de
l'endometriosi

La Marató de l'Ou i la Cursa de Llits, algunes de les propostes a Lleida
LAIA PEDRÓS

El Carnestoltes de
Balaguer tindrà
finalment ball
nocturn, el dia 26

I TÀRREGA I El Carnaval de Tàr-

rega recuperarà els carrers i
substituirà la tradicional rua
per una desfilada de disfresses
al Pati. Aquesta és la principal
novetat de la festa, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer i
que oferirà una quinzena d'activitats organitzades per l'ajuntament amb la coHaboració de
l'associació Satelit Jam, Cruma
Taller, Foment Tàrrega i el Centre Cultural. La jornada principal serà dissabte amb diferents
propostes centralitzades en el
Pati de la mà de Satelit Jam,
la nova entitat que organitza
la festa a la capital de l'Urgell.
Proposa un taller familiar de
confecció de màscares amb vermut de disfresses i el concert
del grup The Ruralitas al matí
i al migdia; El Pati Podcast amb
DJ i la participació del públic a
primera hora de la tarda seguit
de l'arribada del Rei Carnestoltes, la desfilada i el concurs
de comparses i el sermó. Val
a destacar que el Pati estarà
decorat amb una instal·lació
escultòrica de gran format de la
mà de Jordi Claramunt, Mireya
Gonzalez i Alba Torres, titulada Rèquiem per un somni. La
jornada de dissabte culminarà
amb una nit musical en quatre
locals d'oci nocturn de la ciutat.
El Carnaval a Tàrrega començarà dijous amb el Car-

Alguns organitzadors del cartell del Carnaval de Tàrrega 2022.

PROPOSTES

El programa inclourà una
quinzena d'activitats,
que tindran lloc entre els
dies 24 i 27 de febrer
nestoltes Infantil i la visita de
la Toltes als centres educatius
de la ciutat de la mà de Cruma
i el sopar de Dijous Gras al restaurant D'Tapes, organitzat pel
Centre Cultural. Com a novetat, aquest any la cançó de la
Toltes ]a arriba Carnestoltes!

XARRADES

'Una picada
d'ullet a l'ELA',
al CaixaForum
1 LLEIDA I CaixaForum

Lleida
acollirà demà a les set de la
tarda la conferència Una
picada d 'ullet a l'ELA, a
càrrec de la investigadora
Chiara Rossi , especialitzada en aquesta mal altia.
L'activitat s'emmarca en el
programa organitzat per la
Fundació La Caixa per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena en
la Ciència. Rossi explicarà
també la seua trajectòria en
el món científic i les barreres
o dificultats que ha hagut de
superar com a dona.

PROPOSTES ENOLOGIA

BALANÇ INSERCIÓ LABORAL

Maridatge gastronqmic
en home.natge a les dones
del món del vi de Lleida

Creu Roja Lleida aconsegueix feina
per a2.500 persones en vint anys

REDACCIÓ

Creu Roja ha atès en els
últims vint anys 10.040 persones de les comarques lleidatanes a través del Pla d'Ocupació. D'aquestes, 2.559 van
aconseguir trobar feina gràcies a la formació impartida
per aquesta entitat social i la
coHaboració de 519 empreses
de la demarcació.
"Ens hem centrat a facilitar
l'accés al mercat laboral a les
persones en risc de vulneració, en condicions d'igualtat i
combatent pràctiques discriminatòries per edat, per sexe o procedència", explica en
aquest sentit Pedro Ubiergo,
responsable de l'àmbit d'Ocupació i Formació de Creu Roja
Lleida, que afegeix que "s'intenta fer un treball integral
amb les persones i col·lectius

Les enòlogues Gemma
Plaza (Grup Tomàs Cusiné), Pilar Salillas (Lagravera), Núria
Bigorra (Terrer de Pallars), Judit Sogas (Rubió de Sòls) i Sara
Jové, del celler Mas Blanch, són
les protagonistes de D'vines,
un cicle de maridatge per homenatjar les dones de Lleida
que es dediquen al món del vi.
Durant el mes de març, el restaurant L'Espurna de la capital
del Segrià acollirà cinc sopars
que inclouran cinc degustacions
i cinc vins (la majoria de la DO
Costers del Segre), conduïts per
aquestes cinc enòlogues i viticultores lleidatanes.
La primera de les propostes,
organitzades per la consultora
gastronòmica Como Pomona,
tindrà lloc el3 de març de la mà

Al Pla d'Ocupació han atès 10.040 lleidatans
1LLEIDA I

1 LLEIDA I

,,

ve en versió karaoke i estarà
disponible a les principals plataformes digitals. Per la seua
banda a Lleida, el regidor Ignasi Amor va explicar ahir que
se celebrarà la XXXVII Marató
de l'Ou, de la mà del Col·lectiu
Cultural Cappont.
El dia 26, com ja s'havia
anunciat, tindrà lloc la rua de
carrosses i comparses i la lectura del pregó a càrrec de Sa
Majestat Pau Pi. El programa
també inclourà la Cursa de
Llits, així com la Vetlla de les
Despulles del Pau Pi i l'enterrament de la sardina.

• La festa del Carnestoltes de Balaguer comptarà
finalment amb ball de nit
el dia 26 al pavelló Molí
de l'Esquerrà.
Així ho va avançar
ahir l'alcalde del municipi, Joan Ignasi Vidal, que
va explicar que la decisió
s'ha pres després que el
Govern anunciés la reobertura de l'oci nocturn a
partir d'aquest divendres,
11 de febrer.
El ball estarà amenitzat pels grups Hao Band i
Band The Cool, i tancarà
la nit el DJ Loka Caro.
La proposta comptarà
també amb el tradicional
concurs de disfresses, tant
en la modalitat individual
com de parella.
Prèviament al ball i el
concurs, se celebrarà la
primera de les rues del
Carnestoltes del Congre
d'aquest any. Serà la Rua
-Jove, que sortirà des del
carrer Noguera Pallaresa. El dia 27 al matí tindrà
lloc la rua infantil.

La nutricionista lleidatana Alba Barbera, afectada d'endometriosi, organitzarà el 5 de març una acció
solidària per recaptar fons
per a la investigació a l'Hospital Clínic sobre aquesta
malaltia crònica. Amb Jon
Prada i Endika Montiel, participarà per primera vegada
en un mig triatló per aquesta
causa. Per cada donació de
5 euros a través de Shopify,
faran 100 metres d'aquesta
prova. La previsió és que
més de deu esportistes se
sumin a les diferents proves
del triatló.
1 LLEIDA I

Gemma Plaza obrirà el cicle.

de Gemma Plaza, acompanyada de les propostes culinàries
del xef Jesús Gimena.
Aquests sopars, previstos
tots els dijous de març a les
20.30 hores, tindran un preu
de 45 euros.

que tenen més ·dificultats a
l'hora d'accedir a un lloc de
treball, per trencar amb situacions de cronificació i precarietat social".
Durant les últimes dos dècades del Pla d'Ocupació,
5.518 persones també han
EMPRESES

El Pla d'Ocupació compleix
dos dècades i compta
amb 519 empreses
col·laboradores a Lleida
millorat la seua qualificació
en competències transversals
i tecnicoprofessionals.
Els projectes d'ocupació i
formació s'han portat a terme

a les assemblees de Creu Roja a Lleida ciutat, la Noguera,
el Pla d'Urgell, la Segarra, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
i l'Urgell.
De cara al futur, l'àrea de
coneixement d'Ocupació i Formació mira cap a la transformació del mercat de treb all,
i se centra en l'impacte de la
tecnologia en la generació de
nous llocs de treball i l'impuls
que se li donarà a l'ocupació
verda, entre altres qüestions.
"Continuarem posant els
nostres esforços a conèixer el
mercat laboral per poder orientar i acompanyar les persones que estan buscant feina,
per empoderar-les i prepa rar-les per a un mercat laboral que canvia contínuament",
conclou Pedro Ubiergo.

