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Catalunya triomfa 
a la guia Michelin 
de la pandèmia.  
P. 48

Els països pobres no tindran vacunació massiva abans del 2022 n Espanya afluixa les 
restriccions de cara a Nadal mentre Alemanya, Itàlia, Holanda i el Regne Unit les endureixen

ELS EUA INICIEN L’ADMINISTRACIÓ DEL FÀRMAC IMMUNITZADOR DE LA COVID-19

La vacuna extrema la bretxa 
entre el nord i el sud

TEMA DEL DIA | P. 2 A 5

Trobat a la nau 
cremada de 
Badalona el 
cadàver d’una 
quarta víctima
PERSONES | P. 34

PANORAMA | P. 8

António Costa 
Pròxim president  

del Consell de la UE

«Si no hi hagués 
voluntat d’acord, 

Londres o 
Brussel·les ja 

haurien tancat»

El Govern  
valora elevar de 
25 anys a 35 el 
termini de càlcul 
de les pensions
PANORAMA | P. 14

L’asil de Tremp no va ser desinfectat 
fins a 10 dies després del brot

PERSONES | P. 30 I 31

P 
Ferran Nadeu 

 
 

u Alleujament i esperança als centres comercials i les estacions d’esquí de Catalunya, que ahir van reobrir al públic. Els grans co-
merços, com el de La Maquinista (foto), van reiniciar la seva activitat amb l’aforament màxim limitat al 30%. La resta d’aquesta 
setmana serà clau per intentar salvar la campanya comercial de Nadal. Les estacions d’esquí es troben en una insòlita situació 
de falta de competència, ja que Andorra, França, Suïssa i Àustria no obriran les seves abans del gener.

Alleujament en el comerç i a la neu
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«En cas de presència de persones 
amb sospita o malaltes per SARS-
Cov-2 [coronavirus] és necessari 
reforçar les actuacions de desin-
fecció en tots aquests espais i ele-
ments». Així va explicar al juny la 
Conselleria de Salut la necessitat 
de desinfectar, de forma urgent, 
les residències geriàtriques on hi 
hagués brots de Covid-19. Unes 
recomanacions que no es van apli-
car a la residència Sant Hospital de 
Tremp, on ja han mort 53 perso-
nes, el 37% dels interns. La prime-
ra desinfecció que va activar Salut 
en aquest centre no va ser fins al 
29 de novembre, malgrat que el 
brot es coneixia 10 dies abans: el 19 
de novembre. Una llarga llista 
d’errors, molts encara per conèi-
xer, han fet esclatar la tragèdia, 
mentre Salut i la Fundació Jaume 
Fiella, antiga gestora del centre, es 
llancen retrets mútuament. 

Es desconeix quan va ser la pri-
mera desinfecció que es va produir 
a la residència de Tremp una ve-
gada es va saber que un treballa-
dor estava infectat. En qualsevol 
cas va ser la fundació Fiella l’única 
que la va poder activar (Salut no ho 
va fer), tot i que en el llarg comu-

nicat remès dissabte passat no in-
forma que es desinfectés. Tampoc 
ho sap el president del patronat, el 
rector de Tremp, Joan Antoni Ma-
teo. Van transcórrer 10 dies fins 
que Salut va proposar a una em-
presa especialitzada que entrés a 
desinfectar portes, menjadors i 
zones comunes. 

De fet, a diferència del que ha 
succeït en altres geriàtrics, ni 
l’Exèrcit ni Bombers de la Gene-
ralitat van ser requerits per de-
sinfectar. Els primers van ser 
temptejats el 26 de novembre, 
una setmana després que es co-
negués el primer infectat. La ma-
teixa fundació Fiella va trucar als 
responsables de l’acadèmia mili-
tar de Talarn (el Pallars Jussà) per 
preguntar si podien fer aquesta 
tasca. Fonts de l’ens, que confir-
men l’esmentada trucada, acla-
reixen que mai van posar fil a 
l’agulla. «Els vam dir que ho de-
manessin a la subdelegació del 
Govern, que no hi havia proble-
ma, i ja no vam tornar a saber-ne 
res», afegeixen des de l’acadèmia. 
També expliquen que aquell ma-
teix cap de setmana Maria Pilar 
Cases, alcaldessa de Tremp, els va 
tornar a sondejar de forma infor-
mal, però no es va decidir res. 

Els bombers van entrar a la re-
sidència el 29 de novembre, però 

¿Què ha fallat a Tremp? 
Una cadena de 
despropòsits

La desinfecció del geriàtric del gran brot del Pallars no es va fer fins  
a 10 dies després de notificar-se el primer positiu de Covid. La 
cadena d’errors obre un pols entre el patronat del centre i Salut.

SALUT | El drama de les residències

ELISENDA COLELL 
Barcelona

«Quan vam saber 
l’abast del brot ens 

vam oferir a 
l’alcaldessa per 

desinfectar»  

FRANCISCO VÍLCHEZ 
GESTOR D’HIGIA 

«La intervenció del 
geriàtric és sempre 

l’última opció» 

AINA PLAÇA 
DIRECTORA GENERAL  

D’AUTONOMIA PERSONAL 
 
 

19 novembre 
lUn treballador de la residència dona positiu. El 
CAP que el detecta informa Salut. L’endemà s’hi fa 
un cribratge massiu. Només dos dies després,  
50 residents i sis treballadors donen positiu.

Les tres causes 
obertes

26 novembre 
lSegons la Fundació Jaume Fiella, que gestiona el 
centre, la residència passa una inspecció de Salut.  
Es produeix la primera i única trucada a l’Exèrcit per 
desinfectar el centre. Ja han mort set persones.
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Catalunya va empitjorar ahir els 
seus indicadors de la pandèmia 
de Covid-19, just el dia en què 
tornaven a obrir els centres co-
mercials (amb un aforament li-
mitat al 30%) i les estacions d’es-
quí. Els valors tornen a ser sem-
blants als de fa vuit dies, quan Sa-
lut va decidir que el territori no 
avançaria en la desescalada. I això 
malgrat que els efectes del pont 
festiu de la setmana passada en-
cara tardaran uns dies a reflectir-
se, com va assegurar el director 
del Centre de Coordinació d’Aler-
tes i Emergències Sanitàries 
(CCAES), Fernando Simón. 

La velocitat de transmissió del 
virus (o Rt), a la baixa en els úl-
tims dies, va pujar ahir a Cata-
lunya a 0,94, i s’ha acostat al llin-
dar d’1, cosa que significaria que 
la pandèmia entra en expansió. El 
mateix va fer el risc de rebrot, que 
es va situar en els 181 punts (a 
partir de 100, el risc es considera 
alt i molt alt a partir de 200). I els 
ingressos als hospitals (1.519 
avui, davant els 1.442 reportats 
diumenge) i a les ucis (334, sis 
més que el dia anterior). Salut va 
notificar també 902 nous conta-
gis i 19 morts més. 

Tot i així, ahir, en roda de 
premsa, el Govern va anunciar 
que el confinament de cap de set-
mana, a partir d’aquest diven-
dres, passaria a ser comarcal i no 
municipal, malgrat que això es-
tava previst per a la fase 2 de la 
desescalada i Catalunya segueix a 
la fase 1. «Aquesta mesura la pre-

nem per respondre a les aglome-
racions que es donen en determi-
nats àmbits que ens preocupen», 
va dir el subdirector de Protecció 
Civil, Sergio Delgado. A més, el 
Procicat també està estudiant 
ampliar a l’àrea metropolitana el 
confinament de Barcelona. 

Per la seva banda, la conse-
llera de Salut, Alba Vergés, va 
anunciar que unes 500 inferme-
res s’encarregaran a partir del 
gener de la vacunació contra la 
Covid-19. 

Espanya 

A tot Espanya ahir es va observar 
un alentiment del descens iniciat 
feia setmanes. El Ministeri de 
Sanitat va notificar 21.309 nous 
casos de Covid-19, 2.448 d’ells 
diagnosticats en les últimes 24 
hores, i 389 nous morts. També 
va pujar la incidència acumula-
da: 193 per cada 100.000 habi-
tants, davant 189 divendres i 215 
l’altre dilluns. 

«Es podria estar estabilitzant 
aquest descens continu de les úl-
times setmanes. Sí que estem ob-
servant un aparent estancament, 
probablement a causa de la re-
ducció de les mesures prèvia al 
pont de la Constitució», va argu-
mentar Simón. 

L’epidemiòleg va indicar que 
els dies festius del pont encara no 
s’han plasmat en les dades. «En-
cara no hem observat, si és que 
n’hi ha hagut, un possible efecte 
del pont de la Constitució, que es 
començarà a observar en els 
pròxims dies», va dir. Així, enca-
ra és aviat per assegurar que Es-
panya és davant un rebrot, però 
no es descarta. n

Les dades empitjoren 
sense saber encara 
l’impacte del pont

El mateix dia en què obrien els centres comercials i 
les estacions d’esquí es va interrompre la millora 
d’indicadors de la segona onada de la pandèmia.

BEATRIZ PÉREZ  
Barcelona

Residència geriàtrica de Tremp.

Jordi V. Pou

Cementiri de Tremp.

només per «inspeccionar» i veure 
si es podia sectoritzar, aclareix la 
portaveu del cos. És a dir, 10 dies 
després de conèixer el primer po-
sitiu i una vegada el centre va ser 
intervingut. «A nosaltres només 
ens poden activar Protecció Civil i 
Salut», aclareixen des de Bombers 
de la Generalitat. Just aquell dia la 
delegació de Salut a Lleida explica 
que va entrar una empresa espe-
cialitzada que sí que va desinfectar 
el centre. ¿Per què no ho van fer 
abans, com a Cervera, on els bom-
bers no van tardar ni 48 hores a 
desinfectar el centre? «A Cervera 
es va activar de forma precoç la 
col·laboració de Bombers per a la 
planificació i execució de la secto-
rització, ja que és un centre amb 
limitacions estructurals», aclarei-
xen des de la mateixa delegació. 

Incomprensió 

A Tremp, en canvi, «la intervenció 
va ser planificada i consensuada 
amb Salut Pública, el centre 
d’atenció primària (CAP), la direc-
ció del centre, el responsable hi-
gienicosanitari i Bombers». Una 
explicació que els familiars no 
comprenen. 

Es desconeix qui va fer aquesta 
primera desinfecció, acom-
panyats pels bombers. La segona 
desinfecció, el 4 de desembre, va 
ser a càrrec d’una empresa homo-
logada, Higia, que té seu a Tremp i 
cada tres mesos realitza una ins-
pecció de plagues en el geriàtric. 
«Quan vam saber l’abast del brot, 
ens vam oferir a l’alcaldessa», ex-
plica el gestor de l’empresa, Fran-
cisco Vílchez. Aquesta segona de-
sinfecció, gratuïta, només va co-
brir el 40% del geriàtric. 

A partir d’aquí, les acusacions 
entre Salut i la Fundació Jaume 
Fiella són constants. Uns critiquen 
no haver aplicat bé els protocols 
Covid. Els altres remarquen que 
experts de Salut van entrar al cen-
tre el mateix dia 21 per supervisar i 
ajudar a controlar el brot, i no van 
fer res al respecte. 

El fiscal de Lleida ja ha obert 
una investigació per conèixer els 
fets, tot i que Salut encara no li ha 
remès la documentació requerida. 
53 morts i ningú assumeix la cul-
pa. ¿Es repetirà aquesta tragèdia 
en una altra residència? n

27 novembre 
lLa direcció del centre s’aïlla  
perquè tota dona positiu. Es traslladen 
vuit interns negatius a residències de la 
Pobla de Segur i Guissona.

28 novembre 
lSalut intervé el centre geriàtric  
i cedeix la gestió a l’empresa pública Gestió 
de Serveis Sanitaris (GSS), el mateix ens 
que porta l’Hospital de Tremp.

30 novembre 
lSalut obre un expedient sancionador a la 
residència per incomplir els protocols Covid. El 
29 de novembre i el 2 de desembre moren vuit 
persones i puja a 18 el nombre de morts.

7 desembre 
lEl Govern defensa la seva gestió i 
càrrega contra l’Executiu de Sánchez. 
«No han fet res específic per a les 
residències», diu la consellera Vergés.

11 desembre 
lSalut compareix per 
donar explicacions. Ja han 
mort 45 persones grans.
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El PSOE i el PP segueixen sense acordar la 
renovació dels 20 membres del Consell Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ) dos anys des-
prés que el seu mandat (de cinc) hagi cadu-
cat. És una escandalosa mostra de la politit-
zació de la justícia que porta a conclusions 
pessimistes sobre la nostra democràcia. 
Cert, però la politització no és exclusiva es-
panyola. Als EUA, per exemple, el nomena-
ment dels nou jutges del Tribunal Suprem 
pel president (i la seva aprovació pel Senat) 
acostumen a ser una dura batalla que es va 
intensificar amb Obama (no va poder desig-
nar el seu últim any una vacant que li corres-
ponia per l’actitud de la majoria republicana 
del Senat) i amb Trump, que ha pogut desig-
nar tres jutges (el càrrec és a vida o fins a la 
renúncia del nomenat). Així, avui sis dels 
seus nou membres són conservadors i no-
més tres progressistes. 

Però la politització (sempre perversa) no 
sempre anul·la la independència i ho acabem 
de veure. Trump, perquè el Suprem avalés 
les seves tesis de la manipulació pels demò-
crates de moltes paperetes electorals, va fer 
que l’advocat general de Texas, juntament 

amb el recolzament de 17 advocats generals 
d’altres estats, presentés un recurs davant el 
Suprem. El recurs demanava que s’anul·les-
sin 20 milions de paperetes de quatre estats 
–Pennsilvània, Wisconsin, Geòrgia i Michi-
gan– on havien guanyat els demòcrates, 
amb la qual cosa Joe Biden hauria perdut la 
seva majoria.  

Però divendres, el Suprem va decidir, per 
unanimitat, que Texas no tenia capacitat per 
qüestionar els resultats d’altres estats. Així 
que els nou jutges del Suprem (entre els 
quals, tres de nomenats per Trump) es van 
pronunciar contra l’interès del president. 
Només dos jutges conservadors van dir que 
l’assumpte s’hauria d’haver admès a tràmit, 
tot i que tampoc l’haurien estimat. Els jutges 
conservadors es van enfrontar així a les 
pressions republicanes. 

Es dirà que el cas era obvi, però no tant, 
perquè en una Amèrica gaire polaritzada la 
majoria dels càrrecs electes republicans no 
han reconegut encara la victòria de Biden i, 
segons les enquestes, la meitat dels votants 
de Trump creuen que en les eleccions hi ha 
hagut molt frau. A Amèrica, la justícia està 
polititzada i la societat polaritzada, però a 
l’hora d’una decisió transcendent, els jutges 
(conservadors o progressistes) han priorit-
zat la seva independència davant els inte-
ressos partidistes. 

Que la justícia estigui polititzada, com als 
Estats Units, a Espanya i altres països, no és 
ni bo ni convenient per a la democràcia. Però 

als EUA acabem de veure que la politització 
en el nomenament dels jutges no comporta 
automàticament ni obediència a qui els va 
nomenar ni pèrdua del criteri jurídic. No és el 
millor dels mons, però la independència ju-
dicial pot prevaler.  

La pregunta és si en un cas semblant –
idèntic és impossible, perquè a Espanya el 
cap d’Estat no s’elegeix–, el Suprem o el 
Constitucional (als EUA, el Suprem fa també 
de Constitucional) haurien actuat amb simi-
lar independència. Hi ha casos com quan el 
Constitucional va anul·lar diversos articles 
de la Loapa, llei pactada entre els dos grans 
partits. I no és únic. Però l’actual i immunda 
batalla per controlar el CGPJ, quan ja fa dos 
anys que està caducat, no permet ser opti-
mistes. A Espanya, la polarització política i la 
politització de la justícia amenacen la inde-
pendència dels jutges.  

Potser perquè, a diferència dels EUA, aquí 
la democràcia és recent i, per tant, la inde-
pendència judicial té menys tradició. n

La nota
Els jutges i 
la politització 

Joan Tapia

u La fundació que regenta el ge-
riàtric de Tremp i Salut es retre-
uen el retard per desinfectar el 
centre. El cúmul d’errors és tan 

ampli que és difícil repartir res-
ponsabilitats. P. 30-31

Joan Antoni Mateo / Divina Farreny 
RECTOR DE TREMP / GERENT DE SALUT A LLEIDA
n nn n n n n n n n | 3 |

u Amics de la Rambla ha re-
conegut les pageses de la 
Boqueria, l’escultor Jaume 
Plensa i el personal del CAP 

Gòtic com a ramblistes d’ho-
nor. P. 38

Fermín Villar 
PRESIDENT D’AMICS DE LA RAMBLA

n n n n nnn n n n | 7 |

u Els restaurants regentats per 
Jordi Artal (Cinc Sentits) i Albert 
Sastregener (Bo.TiC) han rebut 
la segona entrella de la guia Mi-

chelin en un any dur per a la res-
tauració. P. 46

Jordi Artal / Albert Sastregener 
CUINERS
n n n n nnn n n n | 7 |

Emma Riverola 

A un independentisme atomitzat i enfrontat davant la contesa 
electoral només l’uneix l’exigència de l’amnistia per als po-

lítics de l’1-O i assenyalar el PSC com a adversari. Aquest 
és el discurs públic. En privat saben que la sortida dels 

presos no serà via amnistia i la realitat delata nom-
brosos pactes amb els socialistes. És el joc polític, 

podem pensar. Però l’ideari que es crea amb els 
relats polítics no es volatilitza.  

L’independentisme continua jugant amb la 
imatge d’una Espanya franquista (d’allà el 

clamor per l’amnistia) i dels socialistes com a 
traïdors a Catalunya. I aquest pensament no 
és innocu, més encara quan és capaç de mo-

bilitzar el vot de la meitat del país.  
La idea d’una independència exprés ha fracas-
sat per impossibilitat, però els que mentalment 
se’n van anar d’Espanya no han tornat. I Cata-

lunya continua mirant-se a través dels bàndols. 
Només una idea d’encaix convincent, viable i 

avantatjosa podrà conciliar-los. Aquest projecte 
existeix, i es diu federalisme. El PSC potser és l’adver-
sari, també l’element imprescindible en l’equació del 

futur. Injuriar part de la solució només allarga  
la discòrdia. n

Mentre érem a la part més fosca del túnel, quan la solució en 
forma de vacuna era tot just una llumeneta feble al fons de 
la cova, els missatges de solidaritat universal i de lluita 
planetària contra el virus es van imposar. Arribaven 
a embafar, fins i tot. Una lluita conjunta i fraternal 

de tot el món, com passa a les pel·lícules en què 
els marcians ens ataquen. La carrera pels com-
postos d’antígens era una mena de confabu-

lació mundial en la qual tots els científics tre-
ballen de bracet per salvar la Humanitat, no 

solament per una eclosió de bons senti-
ments davant la desgràcia, sinó perquè 

l’efectivitat real d’una vacuna té a veure 
amb el percentatge de vacunats, un 70% 

com a mínim, diuen els experts. Però les va-
cunes arriben i ja es comencen a conèixer les 

xifres reals, les que parlen de patents i propie-
tats intel·lectuals. És a dir de negoci. El 14% de 

la població tindrà a l’abast el 53% de la produc-
ció, amb la qual cosa hi haurà molts països, els 

pobres, que se’n quedaran sense. Les farmacèuti-
ques, en general, no posaran a l’abast de tothom ni la 
tecnologia ni el coneixement. No sé per què em sorprèn. 

Els cants de sirena humanitaris em van obnubilar. n

Pros i contres

«Visca la gent»& Josep Maria FonallerasFederalisme

P President del Comitè Editorial
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