
• Detenido después de intentar 
cortar el cuello a un joven en 
el albergue de Lleida 1 PAG.u 

• VILAGRÀ DICE QUE CATALUNYA PUEDE 
ORGANIZAR LOS JUEGOS SIN ARAGÓN. 
Lamban no acudira a la firma del acuerdo y 
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EL PIRINEU YA TIENE 70 OSOS. 
Det~ctadas 15 nuevas crías, segunda 
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Los testigos declaren que 
en la residencia· de Tremp 
había "un descontrol total" 
Arranca el proceso judicial por la muerte de 64 abuelos en la Fundació Fiella 

La campana 
'Mònica' de la 
Seu Vella viaja 
a Austria para 
su reparación 
La campana, de un peso de 
600 kilogramos y un diametro 
de 87 centímetres, sera repa
rada en el país centroeuropeo 
a los ocho años de haber sido 
descolgada. Se espera que en 
tres meses pueda volver a Llei
da para volver a tocar los cuar
tos horarios. LOCAL I PAG. 10 

FOTO: L.M./ Imagen de los preparativos para transportar la campana 
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' ' CASANETA 

L'AJUDEM? 

El turismo en 
Lleida sufre 
un freno en las 
reservas por la 
"inseguridad" 
Así lo constata el sector de la 
hostelería, debido a los fac- · 
tores económicos y climato
lógicos, aunque se muestra 
optimista de cara a la Sema
na Santa y cifra en estos me
mentos en un 60 por ciento 
la ocupación hotelera. 

''Ahora es 
un /ujo ir al 

supermercado" . 

La Paeria se abre a 
situar el albergue 
en otra ubicación 
de Pardinyes 
La teniente de alca lde Jordina 
Freixanet aseguró ayer que 
hay "fle~ibi lidad" para encon
trar el m'ejor encaje del alber
gue en Pardinyes y que su ubi
cación no es el problema. 

LOCAL I PAG. 8 
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EDIToRIAL: Un cas que no es pot repetir mai més 

E I cas de la residència de Tremp segurament passarà a la his
tòria com un dels capítols més tràgics de la pandèmia de la 
Covid-19. A les acaballes del novembre del 2020 el virus va 

colpejar amb força al geriàtric de la Fundació Fiella i es va cobrar la 
vida de 64 dels seus 142 residents. Els familiars i les persones que 
van estar en contacte directe amb el centre narren una situació 
dantesca 1 l'informe de Fiscalia fins i tot revela que es van trobar re
gistres de temperatura o de subministrament de medicació a per
sones que Ja fe1a dies que estaven mortes i sosté que molts interns 
van passar "fred, gana i sed". Sigui com sigui la situació va desbor-

ERMENGOPOLYS 

dar totalment aquesta residència i els padrins i padrines van rebre 
la pitjor part. Ahir van començar les primeres declaracions al jutjat 
contra la directora del geriàtric i l'exresponsable d'higiene sanitària. 
El procés es preveu llarg i farragós i cal esbrinar exactament què va 
passar aquells dies a Tremp on, segons va dir l'advocat d'una de les 
víctimes, fins i tot hi havia persones de l'equip de neteja treballant 
de gericultors. El cas de la Fundació Fiella no es pot repetir mai més 
i per això cal arribar fins al final no només per depurar responsabi
litats, si n'hi ha, sinó també per garantir que els geriàtrics són llocs 
segurs per tots els padrins i padrines. 

'índex d'avui 

IKEA ES MENJA 
ELS BOSCOS 

Roma nia acull la meitat dels 
boscos antics d'Europa. Per 
això se la compara amb l'Ama

zònia i perquè pateix desforestació. 
La major part del continent va ser 
desforestat durant l'era industrial. 
Sols ha quedat intacte el 4% dels 
boscos primaris. Romania, dins 
del bloc soviètic, va conservar les 
forests. Però la caiguda del comu
nisme i l'entrada a la UE van origi
nar un mercat massiu per a la fusta 
abundant del país. La disponibilitat 
de mà d'obra barata i la corrupció 
sistèmica van acabar d'animar les 
empreses de la fusta austríaques 
i sueques a establir-s'hi. Els suecs 
són els majors consumidors de 
fusta del món i, cada any, satisfer 
la seva gana exigeix augmentar la 
tala en dos milions d'a rbres. lkea 
obté el lO% de la fusta de Romania 
i s'ha convertit en el principal ter
ratinent privat d'un territori on no
més la meitat de les explotacions 
són legals. Tanmateix, la majoria 
d'aquestes resulten insostenibles. 
Des del 2007, data de l'adhesió a la 
UE, Romania ha perdut dos terços 
dels boscos verges. Per tant, les au
toritats europees no fan prou da
vant una catàstrofe mediambiental 
com aquesta i davant dels crims 
comesos. Recordem l'assassinat de 
dos guardaboscos el2019. Compte 
amb els mobles que adquiri u! 

Cuatro familias piden 
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Declaren que hi havia "descontrol 
totar/ a la residència de Tremp on 
van morir 64 residents per Covid 
Ho van fer ahir al jutjat de Tremp i la causa està oberta per 
homicidi imprudent contra dues extreballadores del centre 
Tremp , 
ACN / REDACCIO 
"Descontrol total". Així va des
criure i -ratificar ahir al jutjat de 
Tremp la llavors gerent de Salut 
a les regions sanitàries Lleida i 
l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, 
la situació que hi havia a la resi
dència Fiella, on van morir 64 
residents per Covid el novembre 
de 2020. Ho va explicar l'advocat 
que representa una de les famí
lies afectades, Xavier Prats, ja que 
les persones citades no van do
nar-ne detalls. Ahir van declarar 
en fase d'instrucció dos Mossos 
que es van fer càrrec de la inves
tigació, Farreny i la directora que 
es va encarregar del centre quan 
va ser intervingut per Salut, Elena 
Badia. la causa està oberta con
tra dues extreballadores del cen
tre per homicidi imprudent. 

Prats va explicar que els Mos
sos van ratificar el seu atestat, en 
què es recull que no es va seguir 
cap pla de contenció per fer front 
a la pandèmia. Segons els Mos
sos, va afegir, durant els dies de 
més contagis per Covid al centre, 
el 26, 27 i 28 de novembre de 
2020, des de la residència no es 
va entrar cap dada als programes 
específics habilitats pels depar
taments de Salut i de Treball per 
dur un control dels contagis. 

la residència tampoc va oferir 
cap formació als treballadors tot i 
que una d'elles, infermera també 
del CAP, es va oferir a fer forma
ció sobre els Equips de Protecció 
Individual (EPI). "li van dir que no 
calia", va dir el lletrat. Fins i tot, 
va afegir, hi havia persones de 
l'equip de neteja treballant de 
gericultors, sense tenir formació. 
"Tot això va provocar la tragèdia", 
va concloure Prats. 

Farreny va fer unes declaraci
ons públiques molt breus i no va 
detallar quines va ser ni les pre
guntes que li van fer ni les respos
tes que va donar per "respecte" al 
procediment. Sí que va confirmar 
que es remetia al que va explicar 
el desembre de 2020 en roda de 
premsa en què va fer referència 
a una situació "descontrolada", 

FOTO: Laura Cortés (ACN) I Moment en què els advocats de l'acusació particular entraven ahir al jutjat de Tremp pel cas de la residència d'avis 

DOS PROCEDIMENTS 
El jutjat de Tremp va 
obrir el 9 de febrer dos 
procediments en relació 
a la gestió del brot de 
covid-19 que va afectar 
la residència Fiella de 
Tremp el novembre de 
2020, arran de la denúncia 
presentada per la fiscalia 
de Lleida, el 3 de febrer. 

LES CLAUS 

UN TOTAL DE 64 MORTS 
El brot va provocar la 
mort de 64 dels 142 
residents del centre i, 
segons la denúncia de la 
fiscalia de Lleida, aquelles 
setmanes hi va haver 
deixadesa en l'atenció 
als residents, falta de 
mesures per frenar el 
virus, descoordinació i 

La residència tampoc va oferir 
formació als treballadors tot i 

que una infermera va plantejar 
fer-ne sobre els EPis 

una manca d'assistència 
sanitària real. 
IRREGULARITATS 
D'entre les irregularitats 
descrites per la fiscalia, 
destaquen que es va privar 
als usuaris d'una correcta 
assistència mèdica i no va 
haver-hi coordinació amb 
els centres mèdics més 
propers. 

ja que no s'havien aïllat els con
tagiats ni els treballadors feien 
ús d'EPis, entre d'altres. Segons 
Prats, Farreny va declarar que 
Salut va intervenir la residència a 
causa dels elevats casos de Covid 
que hi havia i que quan van entrar 
van trobar que no hi havia cap 
llistat de personal ni de residents 
actualitzat i que els va costar molt 

trobar el pla de contingència. 
l'advocat luís Salas, que porta 

la defensa d'una de les investiga
des amb la lleidatana Sara Uceda, 
va dir després de la declaració 
que "el que havia de quedar clar 
ja ha quedat clar" i que ja els va 
bé que s'expliqui "la realitat". En 
aquest sentit, i arran de les decla
racions que parlen de "descon
trol total", Salas es va preguntar: 
,,Descontrol des de quan? Des del 
primer cas positiu o des de quan 
entren els tècnics de la Generali
tat? Des de que hi havia SS casos 
i les responsables de la residència 
ja estaven de baixa per Covid o 
quan ja hi havia 102 afectats? En 
aquest sentit, va dir que el "des
control" en tot cas es va produir 
pel "desbordament" que va pro
duir l'entrada d'un centenar de 
casos "de cop" a la residència, va 
afirmar que és atribuïble a "molta 
gent", entre "interins, tècnics de 
salut, metges i infermeres" i va 
insistir en la innocència de la seva 
defensada i de l'altra investigada. 
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Almacelles 
instal·la punts 
de recàrrega 
per a vehicles 
elèctrics 
Almacelles continua avançant pel 
camí de la revolució verda i, en 
aquest sentit, incorporarà a la se
va xarxa d'infraestructures quatre 
punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics dins del nucli urbà. Així es 
va acordar en el d'ahir, amb un or
dre del dia format per un total de 
deu punts, en el qual es va aprovar 
l'ordenança reguladora del funcio
nament i gestió dels f56 horts ur
bans que es posaran a disposició 
del veïnat a la partida de l'Olivar 
i iniciar el procés que ha de per
metre dotar el consistori d'un co
di ètic i de conducta per a càrrecs 
electes i personal municipal simi
lar als que han elaborat diferents 
administracions de rang superior. 

.bt ~onsell de la 
Noguera tornarà a 
oferir la recollida 
de ·estes vegetals 
El Consell Comarcal de la No
guera tornarà a prestar a partir 
del 6 d'abril i fins al 26 d'octu
bre el Servei de recollida selec
tiva de les restes vegetals i de 
Poda generades per persones 
particulars. El funcionament 
del servei serà el mateix que la 
temporada passada: recollida 
porta a porta, cada dimecres 
(no festiu) al matí. S'adreça ex
clusivament a particulars. 

Vilagrà diu que Catalunya "té 
estudis fets" per fer els Jocs en 
solitari si Aragó es despenja 
Javier Lamban no anirà a la signatura de· l'acord 
i diu que presentarà una proposta ~alternativa 
Alp 
ACN 

La consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà, va recordar ahir des 
de la Molina-Masella que, en cas 
que Aragó s'acabi despenjant de 
la candidatura conjunta per cele
brar els Jocs d'hivern l'any 2030, 
"Catalunya ja té estudis fets" per 
tirar endavant en solitari. 

Vilagrà va anunciar que 
aquests documents es faran pú
blics "en breu" i es podrà veure 
on es preveia ubicar les diferents 
disciplines. Demà divendres hi ha 
prevista a Madrid, a la seu del Co
mitè Olímpic Espanyol, la reunió 
per donar el vistiplau dels dos 
territoris al projecte de candida
tura compartida. Vilagrà va as
segurar que assistirà a la reunió 
convocada pel COE malgrat que 
el president del Govern d'Aragó, 
Javier Lamban, ja hagi anunciat 
que no hi anirà. 

La consellera Laura Vilagrà 
creu que Catalunya pot tirar en
davant la candidatura olímpica 
ella sola si, finalment, Aragó es 

FOTO: ACN/ La consellera de Presidència, Laura Vilagrà 

fa enrere. De fet, Vilagrà va recor
dar que aquesta ja era la primera 
opció dels catalans i es van fer es
tudis previs al respecte. Aquests 
documents, que desgranen les 
diferents disciplines i·els llocs on 
els tècnics preveien situar les dife
rents proves, veuran la llum pro
perament, va dir la consellera. 

De la seva banda, el president 
d'Aragó, Javier Lamban, va comu
nicar formalment aquest dijous 

per carta al president del COE, 
Alejandro Blanco, la seva intenció 
de no assistir a la firma de l'acord 
per a la proposta tècnica de la 
candidatura que hi havia prevista 
per demà a Madrid. Lamban no 
està d'acord amb el repartiment 
de les ubicacions on es durien a 
terme les proves i defensa que 
les d'esquí alpí, snowboard i esquí 
acrobàtic s'haurien de fer a les es
tacions d'esquí d'Aragó. 

El COE manté 
per avui la . , 
reun1o per 
parlar dels Jocs 
d'Hivern 2030 
El Comitè Olímpic Espanyol 
ha decidit mantenir la reunió 
prevista per avui per parlar de 
la candidatura de Catalunya i 
l'Aragó per als Jocs Olímpics 
d'hivern del 2030, malgrat 
l'anunci del president de l'Ara
gó, Javier Lamban, que no 
assistirà a la trobada per dis
crepàncies amb el projecte. 
Fonts del COE van confirmar a 
I'ACN que la cimera es manté 
malgrat la postura del govern 
aragonès, que presentarà una 
proposta alternativa amb un 
repartiment de proves olím
piques que considera més 
equitatiu. 

Montgai millora· el clavegueram i el 
ferm del carrer Cardenal Bernola 
L'Ajuntament de Montgai (la No
guera) preveu finalitzar prope
rament la renovació del clave
gueram i la millora del ferm del 
carrer Cardenal Bernola. Segons 
va explicar ahir l'alcalde, Jaume 
Gilabert, les obres han consistit 

FOTO: Diputació/ La Diputació va acollir ahir Ja presentació de la fira 

. en una substitució del clavegue
ram i una reforma del ferm per
què estava deteriorat. S'ha fet 
amb formigó i un marge de pedra 
com a vorera però sense elevació. 
Les obres, que es va·n començar 
a fer aproximadament fa un mes, 
tenen un termini d'execució de 7 
setmanes. Al mateix temps, te
nen un cost de 59.155,54 euros i 
estan finançades pel Pla de Coo
peració de la Diputació de Lleida 
i pel propi Ajuntament de Mont
gai. 

L'Albi celebra diumenge la Fira 
dels Caragols amb Jaume Giró 
L'Albi acollirà aquest diumenge 
la sisena edició de la Fira dels 
Caragols al casc antic del muni
cipi amb parades de productes 
artesanals i de proximitat. La fi-

ra comptarà amb la participació 
del conseller d'Economia, Jau
me Giró, i estarà apadrinada pel 
Sr. Postu. Es preveu la presència 
d'un centenar d'autocaravanes. FOTO: J.G./ Les obres que s'estan fent per acabar les tasques de millora 
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