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Victòria èpica del Força Lleida
a Palència (62-63) que l'atansa a la
Copa després de remuntar 18 punts
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Hoqu El Llista guanya el Palafrugell
(1-0) i dona una lliçó d'esportivitat al
tirar a fallar un penal injust a favor
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Mor de la Covid un nen de 13
anys de Lleida que patia asma
Commoc· ' I Estudiava ESO a
l'institut Ronda i feia uns dies
que estava ingressat a l'Arnau

I Nous estudis assenyalen .
que el SARS-CoV-2 va aparèixer en
muricecs de Laos i no a la Xina
l

La jutge interrogarà 60 testimonis
a l'abril per la residè
e re
LLEIDA I 61 COMARQUES I 15

Judici a Lleida a un
acusat d'obligar
el seu fill de 5 anys
a practicar sexe oral
El cas es va destapar el 2019 al
col·legi quan un alumne intentava fer una feHació a un altre.
El menor va explicar que era el
que li feia el seu pare.
LLEIDAI9

La Paeria apujarà la
categoria i el sou

a més de cinquanta
funcionaris
La majoria són tècniques superiors d'educació infantil i delineants i el seu salari base mensual augmentarà dels 804 als 936
euros.
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Vuit pobles del Segrià i les
Garrigues, sense metge en
cinc anys per jubilació
COMARQUES 117

Berlín corona Alcarràs
La pel·lícula de Carla
Simón rodada a Ponent es
converteix en el primer
film català a obtenir
l'Os d'Or, el màxim
guardó de la Berlinale
Gairebé 200 veïns i els protagonistes d~lcarràs van seguir en
directe des de Lo Casino la cerimònia de lliurament de premis
i l'alegria es va desbordar quan
el jurat va donar el veredicte.
~S NOTICIA I 3
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DENTS
FIXES EN

! 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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TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

Detinguts per
robatoris a
la biblioteca
de Linyola

La jutge interrogarà 60 testimonis
a l'abril per la residència de Tremp

I LINYOLA I Els Mossos d'Esqua-

Declararan agents dels Mossos, empleats i l'exgerent de Salut a Lleida li Dos
e~d1 ·ec i ve
el centre estan putades pe 64 defuncions per Covid en un mes

dra han detingut quatre veïns de Linyola, un home de
36 anys i tres menors d'edat,
com a presumptes autors de
tres robatoris en tres dies seguits a la biblioteca municipal de la localitat.
Segons la denúncia, uns
desconeguts van accedir a
l'interior de la biblioteca, on
es feien obres de millora, i
van sostreure entre el21 i el
23 de gener una bomba d'aigua, eines de treball i un ordinador portàtil, entre altres
objectes. Tots ells han quedat
lliures i hauran de comparèixer davant del jutge, en
el cas de l'adult, i la Fiscalia
de Menors.

Acusat de robatoris en
trasters de Balaguer
I BALAGUER I Un veí de Balaguer

de 52 anys va ser arrestat dimarts per quatre robatoris
en trasters de l'edifici on resideix del carrer Reverend
Marc Comes.

Un foc talla la via del
tren a Puigverd
I PUIGVERD DE LLEIDA I Un incendi

va obligar a tallar ahir a la nit
la línia del tren a Puigverd de
Lleida. No va afectar trens de
passatgers.

El Parlament
analitzarà
què va succeir
als geriàtrics

A.GUERRERO

I TREMP I El jutjat d'Instrucció 1

de Tremp començarà a interrogar a partir del31 de març uns
seixanta testimonis que ha citat
per la investigació a la residència Fiella de Tremp, en la qual
a finals del2020 hi va haver un
brot de Covid que va acabar
amb la vida de 64 usuaris en
un mes. S'ha de recordar que el
jutjat, arran d'una denúncia de
la Fiscalia, ha imputat l'exdirectora del geriàtric, Remei Navarri, i l'exresponsable d'Higiene
Sanitària, M.R.N.O., per homicidi imprudent, tracte vexatori
als usuaris i per les condicions
de treball dels empleats.
Els primers a declarar seran
els mossos d'esquadra que han
portat la investigació i també
està citada Divina Farreny, exgerent de Salut a Lleida i l'Alt
Pirineu. Cal recordar que la
residència va ser intervinguda pel Govern el novembre del
2020. Actualment la gestió està
en mans de Sant Joan de Déu.
Inspecció de Treball va multar
la Fundació Fiella amb 30.000
euros per irregularitats laborals.
Durant el proper mes d'abril,
en cinc sessions diferents, està previst que declarin els 49
treballadors del centre. Les dos
directives imputades seran citades posteriorment i encara no
hi ha data.
La Fiscalia, en la seua denún-

Imatge d'arxiu de la residència.

DENÚNCIA DE FISCALIA

La Fiscalia assegura que els
interns passaven gana, set i
fred i hi va haver morts
que no es van comunicar
cia, descriu una residència dels
horrors, en la qual els interns
passaven gana, set i fred durant
el brot que va causar la defunció
del43% dels residents. Afirma
que, per exemple, deien que
medicava i prenia la tensió a
ancians que feia dies que bavi-

TRANSIT EMERGÈNCIES

en traspassat. Tampoc haurien
comunicat les morts a diverses
famílies, que en van tenir coneixement a través de veïns.
En altres casos, les famílies, al
no saber-ne res, van acudir al
geriàtric i no van saber dir-los
on eren. Els van buscar ells i els
van trobar morts.
Per la seua part, el patronat
de la Fundació Sant Hospital de
Tremp-Fundació Fiella defensa
les dos imputades i diu que, vuit
dies després del primer contagi,
totes dos estaven de baixa per
Covid i van ser apartades del
control.

• La comissió de Drets
Socials del Parlament
va aprovar ahir la creació d'un grup de treball
per saber què va succeir
durant la pandèmia a
les residències de Catalunya. Ho va fer amb
els vots favorables dels
grups parlamentaris de
PSC-Units, ERC, Junts i
Vox, mentre que la CUP,
Cs i els comuns van optar per abstenir-se. De fet,
un dels motius va ser la
fórmula, considerant que
hauria estat més adequat
dur a terme una comissió
d'investigació.
Per la seua part, la consellera Violant Cervera
va parlar de la situació
actual a les residències,
incidint en el descens de
la mortalitat gràcies a la
vacunació. Cervera va
dir que afronten la nova
etapa amb més protocols
i una major "reobertura".
La consellera lleidatana
també va fer un balanç
dels últims mesos.

FAUNA DENÚNCIA

Imatge d'un aligot comú que hauria mort enverinat.

Un agricultor enverina conills i
una au rapinyaire al Segrià
Un ferit greu en un xoc entre camions a I'N-230 a Alcampell
I ALCAMPELL I El conductor d'un camió va resultar ferit greu ahir
al matí al xocar amb el camió
contra un altre a la carretera N230 a l'altura d'Alcampell. El

ferit va ser evacuat en helicòpter a un hospital de Barcelona.
Va ser una coHisió per encalç
i el camioner ferit va haver de
ser rescatat perquè va quedar

atrapat a la cabina. El sinistre
va obligar a tallar un dels dos
carrils i la Guàrdia Civil va donar pas alternatiu. L'altre transportista va resultar iHès.

I LLEIDA I Els Agents Rurals han

denunciat un agricultor del
Segrià arran de la mort d'espècies protegides i de l'ús de
productes tòxics no autoritzats. El pagès denunciat va
aplicar verí per tal de matar
rapinyaires en uns camps de

cultiu, la qual cosa va provocar presumptament l'enverinament d'un aligot comú i de
diversos conills. Es va produir
a la zona de la vall de Jaca, al
sud de la comarca. Les denúncies pot comportar sancions
administratives i penals.
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ESPORTS

FUTBOL SALA

OLIMPISME PIRINEUS-BARCELONA 2030

El Barcelona,
eliminat de la
Copa pel Betis

L'Alt Urgell dona un suport
11
Condicionat" als Jocs

I SEVILLA I El Barcelona va caure

eliminat ahir de la Copa del
Rei de futbol sala, al perdre
per penals davant del Betis
en l'eliminatòria de vuitens.
El Barça, líder de la Lliga, es
va avançar 0-2 al pavelló San
Pablo de Sevilla, però el Betis, equip de la zona baixa,
va capgirar el marcador (3 -2).
Ferrao va marcar el3-3 i va
portar el matx als penals on,
després de 18 llançaments,
va guanyar el Betis 7-6.

AUTOMOBILISME

Eduard Pons, al
Campionat del
Món de Baixes
I LLEIDA I El pilot lleidatà Edu-

ard Pons competirà en el
Campionat del Món de Baixes, que consta de set proves
i que comença aquest cap de
setmana a Jordània amb la
Jordan Baixa. Pons, que tindrà com a copilot l'experimentat Oriol Mena, va firmar
l'any passat el seu tercer títol
consecutiu de campió qe Catalunya de ral·lis.

DEFUNCIONS

Un boxejador mor
després d'estar
dotze dies a I'UCI
I VAL~NCIA I El boxejador valencià Héctor Gonzalez va
morir ahir, després de 12 dies
a l'UCI, com a conseqüència
de la greu lesió cerebral soferta el passat dia 4 durant
un combat de categoria aficionat en una vetllada a Castelló. Gonzalez, de 24 anys,
va caure desplomat durant el
combat al patir una hemorràgia cerebral.

MOTOCICLISME

Marc Marquez:
'Pfinc ganes de
tornar al cim"
Marc Marquez va
dir que té "ganes de tornar al cim", encara que va
admetre que no és el favorit per guanyar el Mundial.
"M'agradaria arribar millor,
però vinc de dos anys difícils,
amb tres operacions pel mig i
una lesió a la vista, però estic
amb ganes de començar la
temporada i superar els obstacles que m'he anat trobant
aquests dos anys i tornar al
cim, que és on em sentia còmode", va explicar.
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Els alcaldes critiquen la "desinformació" i la falta de "concrecions"
C. SANS
I LA SEU D'URGELL I El consell d'al-

caldes de l'Alt Urgell va acordar
ahir donar un suport "condicionat" al projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern
Pirineus-Barcelona 2030. Un
suport condicionat "a l'espera
de veure com evolucionen les
concrecions". "Tenim clar com
a alcaldes que no volem donar
l'esquena i que treballarem i
lluitarem per a això" però "no
a qualsevol preu", va explicar el
president de l'ens, Martí Riera
(ERC).
El posicionament entre alcaldes i alcaldesses de la comarca
de l'Alt Urgell respecte a la candidatura no és unànime "fruit
de la desinformació i la falta de
concrecions generalitzada", va
considerar Riera. "Volem aprofitar les oportunitats que hi pot
arribar a haver per al Pirineu
perquè tradicionalment sempre hem estat el germà pobre de
Catalunya, amb poca inversió
i mínima visió de territori", va
asseverar.
"Jocs sí però serem insistents
a exigir una concreció del que
ens portaran", va concloure. Va
criticar també "la falta d'il-lusió" generalitzada pel projecte
olímpic que per la "falta d'unanimitat del territori".
Els alcaldes es van reunir ahir
de manera extraordinària i en
un format mixt presencial i te-

Un moment de la reunió que es va fer ahir a la Seu d'Urgell.

lemàtic. Hi va haver un debat
"llarg i intens" durant gairebé
dos hores, segons va explicar Josefina Lladós (Junts), alcaldessa
de Ribera d'Urgellet i vicepresidenta del consell comarcal, que
s'ha mostrat públicament i en
diverses ocasions clarament en
contra del projecte olímpic. Lladós va qualificar ahir el projecte
dels Jocs de "polític i espanyol".

Va considerar que "és una forma que té el Govern espanyol
de normalitzar una situació impossible d'assimilar amb tots els
represaliats polítics que tenim".
Lladós va criticar també "la falta de lideratge i d'indefinició"
del Govern.
L'alcaldessa de Cava, Gisela
Sellés, és una de les representants del Pirineu que també van

firmar el manifest de la plataforma Stop Jocs Olímpics.
D'aquesta manera, va quedar
patent que els Jocs Olímpics generen més dubtes que certeses.
Els alcaldes van exigir "més
concreció i compromís" dels governs català i espanyol, sobretot
pel que fa a "les inversions en
infraestructures i en l'impacte
ambiental".

JOCS OLÍMPICS D'HIVERN PEQUiN 2022
11

Queralt Castellet: No hi
ha res que em faci més
feliç que la medalla''
La catalana va arribar ahir des de la Xina
AGÈNCIES
I PEQUIN I La rider Queralt Caste-

llet va dir ahir que guanyar una
medalla olímpica "mai ha estat
una obsessió sinó una cosa bona
i una il·lusió" i que la seua plata
al halfpipe de l'snowboard de
Pequín 2022 l'ajuda a tenir una
motivació "més gran de cara al
futur", sense descartar participar en els seus sisens Jocs Olímpics el 2026 mentre "no deixi
d'aprendre". "Una obsessió és
una paraula completament negativa, una medalla és una cosa
bona i no hi ha més que és això,
és un objectiu, una il·lusió, només té atributs positius que només et poden ajudar a aprendre
i a fer-ho millor", va assenyalar
Castellet a la seu del COE.

La de Sabadell va recordar
que els Jocs "són completament
diferents" a una altra competició, "amb un altre tipus de
pressió, ambient, entorn", va
afegir. "Al final era un objectiu que tenia des de petita i
encara que en aquest camí he
aconseguit molts assoliments i
medalles, una d'olímpica no la
tenia i no hi ha res que em faci
més feliç que haver aconseguit

SALARICH, ELIMINAT

Quim Salarich va quedar
ahir eliminat en la primera
mànega d'eslàlom al
sortir del traçat

Queralt Castellet, ahir a l'arribar a Madrid.

aquest objectiu perquè hi ha
gent que ho aconsegueix i gent
que no", va afegir. Va destacar
que ho ha posat "tot" i que ho
continua "fent" per treure "el
millor" de si mateixa per "representar aquest esforç i valors" que li ha ensenyat el seu
esport. "Ara estic amb ganes
de disfrutar d'aquesta fita i és
la millor manera per treure la
motivació més gran per seguir

el rumb que porto". Per la seua
part, l'esquiador Quim Salarich
no va poder brillar ahir en la
prova d'eslàlom de l'esquí alpí
dels Jocs Olímpics d'Hivern de
Pequín, al no acabar la primera
mànega al sortir del traçat. El
de Vic, de 27 anys, no va poder atansar-se a l'objectiu que
s'havia fixat de ser entre els 15
millors de la modalitat més tècnica de l'esquí alpí.

