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La Federació inhabilita Jordi Esteve

?

Número 14.431 ·Any XLI

1,70€

Pels falsos positius de Covid i s'haurà de jugar el Numància-Lleida

. www.segre.com

.

El jutge obliga la Diputació a
pagar gairebé 5.000 euros a
un funcionari per al dentista
~
va 1 000 li L'ara
Co veni I Inclou àquestes
ja extreballador es va arreglar despeses, a banda de pagar
la boca abans de jubilar-se
la universitat als fills

600 000 € I El pressupost ha
inclòs el 2022 aquesta suma
per a ajuts a la plantilla
COMARQUES I 11
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Sant Jordi es
trasllada a la
Rambla a Lleida i
sense restriccions
d'accés
De Francesc Macià fins a
Ferran i amb activitats
La pandèmia va obligar l'any
passat a buscar una solució imaginativa que permetés celebrar
Sant Jordi. Lleida va traslladar
la festa a Francesc Macià i el resultat va superar amb nota les
expectatives. Tant, que aquest
any la festa es prolongarà fins
a Ferran. A més, se celebraran
activitats d'animació cultural a
la mateixa Rambla.
GUIA I 33

Familiars de
morts per Covid
aTremp acusaran
la residència
Famílies plantegen
presentar-se de manera
conjunta en la causa

RETALLADES ~
MPOSICIONS ! P
GUALITAT
PER U
UCACIÓ PÚBL -.. . . . . .

Familiars de morts a la residència de Tremp pel brot de Covid
en el qual van morir 64 ancians
en un mes, es personaran com a
acusació particular en là causa
ja oberta.
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Segueix la protesta de docents al carrer
Encara que la vaga perd gas, mentre Cambray permet ajornar un any el nou currículum
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El Govern central anuncia
que abaixarà el preu de la
gasolina, la llum i el gas

ÉS NOTICIA I 3-4

ECONOMIA I 22

CLINICA CHELA ORTODONCIA
ORTODÒNCIA
INVISIBLE

1990€
1a Visita i Estudi GRATIS
ESPORTS 124-26

LLEIDA
973 28 99 99

BALAGUER
973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

ALMACELLES
973 98 81 77
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Dispositiu a
Miralcamp per
motos robades
MIRALCAMP I Els Mossos van
portar a terme ahir un dispositiu a Miralcamp davant la
sospita que a l'interior d'una
casa hi havia diverses motos
que havien estat robades dies
enrere. Patrulles van prendre el carrer Sant Miquel i
els voltants. Algunes persones van referir davant de la
policia que havien vist que
en un immoble hi havia almenys dos motos sostretes
dies enrere al poble. Pel que
sembla els inquilins de l'habitatge tenen antecedents. Al
tancament d'aquesta edició
no constaven detencions.
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TRIBUNALS

Ajudici per
assassinat
a Andorra
I ANDORRA LA VELLA I La Fiscalia

demanarà 16 anys de presó per a un conductor que
l'agost del2020 va atropellar
mortalment un home de 50
anys a Andorra arran d'una
discussió de trànsit, segons
va informar el Diari d'Andorra. El fiscal considera que
es donen les circumstàncies
per presentar una acusació
per assassinat al considerar
que l'acció del conductor va
estar marcada per la "traïdoria". L'acusat és un veí de
Vilanova i la Geltrú i el judici
serà el31 de març.
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TRIBUNALS INSTRUCCIÓ

Familiars de morts per Covid
.acusaran la residència de Tremp
De manera conjunta com a acusació particular en la causa li La jutge interrogarà
Xu a estimonis a l'abril en re mossos, emp eats · I exgerent de Salut

La Fiscalia diu
que els interns
van passar
gana, set i fred

A.GUERRERO

I TRE MP I Familiars d'usuaris

morts de la residència Fi ella de
Tremp pel brot de Covid-19 que
hi va haver a finals del2020 i
que va acabar amb la vida de 64
persones en un mes es personaran com a acusació particular
en la causa contra l'exdirectora del geriàtric Remei Navarri i l'exresponsable d' Higiene
Sanitària M.R.N .0., imputades
per homicidi imprudent, tracte
vexatori als usuaris i per les condicions de treball dels empleats.
Un grup de familiars ha mantingut diverses reunions per
personar-se de manera conjunta
com a acusació i ja han contactat
amb advocats. "Hi va haver una
conducta molt negligent per part
dels responsables del centre i
no ens van informar de res", va
afirmar ahir a aquest diari Evaristo Saura, del Pont de Suert,
familiar d'una víctima.

Denúncia de Fiscalia
El jutjat d'Instrucció 1 de
Tremp començarà a interrogar
a partir del31 de març i durant
el mes d'abril uns seixanta testimonis que ha citat per la investigació després de la denúncia de
la Fiscalia. Els primers a declarar seran els mossos d'esquadra
que han portat la investigació i
també està citada com a testimoni Divina Farreny, exgerent
de Salut a Lleida i l'Alt Pirineu.

Imatge d'arxiu de Ja residència de Tremp.

DOS IMPUTADES

L'exdirectora i
l'exresponsable d'Higiene
estan acusades per
homicidi imprudent
La residència va ser intervinguda pel Govern de la Generalitat
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.

Nous informes
Les dos directives imputades
seran citades posteriorment i
encara no hi ha data per al seu
interrogatori. També s'ha demanat a l'Institut de Medicina
Legal i Forense que aporti els
informes fets fins ara i que "realitzi un informe dels residents
morts a fi d'obtenir informació
respecte a la positivització de
la Covid-19".

• La Fiscalia, en la seua
denúncia, descriu una residència dels horrors en la
qual els interns passaven
gana, set i fred durant el
brot que va causar la mort
del 43% dels usuaris.
Afirma que, per exemple, deien que medicava i
prenia la tensió a ancians
que portaven dies morts.
Tampoc haurien comunicat les defuncions a
diverses famílies, que en
van tenir coneixement a
través de veïns. En altres
casos, les famílies, al no
saber-ne res, van anar 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 assegura
que, vuit dies després del
primer contagi, totes dos
estaven de baixa per Covid i van ser apartades del
control.

TRÀNSIT EMERGÈNCIES

Un camió de mercaderies perilloses va tallar una carretera a Binèfar.

Bolca un cotxe a Lleida i
tallen una via a Binèfar
REDACCIÓ

I LLEIDA I Una dona de 55 anys va

resultar ferida ahir al matí al
bolcar el turisme que conduïa
a l'avinguda Pinya na de Lleida,
segons va informar la Guàrdia

Urbana. L'accident es va produir
a les 8.15 hores per causes desconegudes quan un turisme va
bolcar. Dos vehicles estacionats
també van registrar danys. Al
lloc van acudir tres dotacions de

Imatge del turisme bolcat ahir al matí a l'avinguda Pinya na de Lleida.

Bombers, patrulles de la Urbana
i el SEM.
D'altra banda, un camió que
transportava mercaderies perilloses va perdre part de la càrrega ahir a les 10.00 hores a la sor-

tida 33 de l'A-22 cap a la N-240
a Binèfar. Transportava sulfat
d'alumini -una substància química- en bidons de 1.000 quilos.
Van caure dos bidons i un va
vessar completament, mentre

que l'altre va perdre part del
seu contingut. D'altra banda,.
una dona va resultar ferida ahir
a les 20.30 hores a l'LV-2021 a
Tàrrega al xocar amb el cotxe
contra un senglar.

