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El rei emerit reconeix una estafa a 
Hisenda i paga 678.000 € per intentar 
evitar que l'imputin judicialment 
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El For~a Lleida torna a la competició 
amb una gran victoria (65-74) a la pista 
del Tau Castelló, el tercer classificat 
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AC:cepta 125 anys per corrupdó 
de 29 menors a Mollerussa 
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1 Osear Gallinat 

treballava per a l'ajuntament i va 
contactar amb les víctimes a les xarxes 

!'Jonés en com:> u 15 11 Ha pactat 
la condemna amb la Fiscalia a canvi 
d'estar a la presó tres lustres 

,e a se se pte edents 11 La 
condemna sera la més elevada mai 
imposada a cap delinqüent a Lleida 
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CORONAVIRUS MILLOREN ELS [NDEXS 

Fiscalia investiga si la residencia 
de Tremp ha complert els protocols 

Les classes 
confinad es 
a Lleida baixen 
en picat 

Premis Pime de Lleida • TMI va guanyar ahir el Premi Pime 2020 de Lleida, que atorguen Cambra 
de Comen;: i el Banc Santander, amb la coHaboració de SEGRE. Quatre firmes més (Consist, Star
loop, Roure Óptics i Atlas Energía) van rebre un accessit i Clanser, una m en ció. ECONOMIA 1 22 

Cues peral 
cribratge d'ahir 
a Albatarrec. 

La millora en els indicadors 
epidemics a les comarques 
de Lleida -al pla l'Rt és de 
0,76- es tradueix també en la 
caiguda en picat de les das
ses confinades, al passar de 
49 a 34 en només una setma
na, amb una afectació de 887 
alumnes i docents. 

'edífiCI OVId de 
I'Amau obre al gener 

' oersonal 
Estara llest al gener malgrat 
ha ver-se registrat un broten
tre els treballadors i perme
tra reabrir el pavelló Onze 
de Setembre. 

ÉS NOTICIA 1 3-6 

' C L1 N 1 CACHE LA I M PLANTO LOG lA 

DENTS 
FIXES EN 

[1 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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Dijous, 1 O de desembre del2020 ES NOTICIA 1 3 

La FiscaJia de Lleida demanara explicacions al departament de Salut sobre el brot de Covid-19 a la residencia de 
la Fundació Fiella de Tremp, que va sumar ahir 42 usuaris morts. El Ministeri Públic vol determinar si s'han 
complert tots els protocols de seguretat en aquest centre, intervingut per la conselleria des del 28 de novembre. 

~· CORONAVIRUS COL·LECTIUS VULNERABLES 

La. FiScalia investiga el brot de Covid a 
la residencia de Tremp, amb 42 morts 
Demana informes per determinar si s'han complert els protocols de seguretat 
L. GARCfA 1 E. FARNELL 
1 LLEIDA/TREMP 1 La Fiscalía de 
Lleida investiga si la residen
cia Fiella de Tremp ha complert 
amb els protocols sanitarís per 
afrontar la pandemia, arran del 
brot de coronavirus, que fins 
ahir havia provocat la mort de 
42 usuaris. El Ministeri Públic 
sol-licitara a la conselleria de 
Salut, concretament a la ins
pecció d'aquest departament, 
un informe sobre les mesures 
de seguretat que va prendre 
aquest centre per a la tercera 
edat. De moment es tracta de 
diligencies informatives, ja que 
fins a la data cap familiar no ha 
presentat cap denúncia davant 
dels Mossos d'Esquadra ni en 
seu judicial. 

Una vegada la conselleria 
remetí aquests informes a la 
Fiscalía, aquesta valorara sí 
porta a terme més diligencies 
en aquest sentít. La petíció es 
fa al departament de Salut ja 
que va intervenir la residencia 
el passat 28 de novembre. Ho va 
fer a través de Gestió de Serveis 
Sanitaris (GSS), a l'augmentar 
els casos positius de 57 a 150. 
Es tracta del segon casen el qual 
la Fiscalia inicia diligencies ín
formatives en residencies de la 
província de Lleida arran de la 
seua gestió durant la pandemia 
(vegeu el desglossament). 

Dos morts més van elevar 
abir a 42les defuncions al centre 
des de l'ínici del brot, detectat el 
19 de novembre. Actualment, hi 
ha 92 usuaris positius. Vuitanta 
són a la residencia, onze a !'Hos
pital Comarcal del Pallars i un 
al geriatric de Guissona. Aquest 
últim va donar positiu després 
de ser traslladat el passat 28 de 
novembre. 

Així mateix, fonts properes 
al centre van explicar que· dos 
deis cinc usuaris traslladats al 
Centre Geriatric del Pirineu a 
la Pobla de Segur també han 
donat positiu i han tornat a la 
residencia Fiella. 

A més, hi ha 42 treballadors 
encomanats. A la residencia de 
Tremp només hi ha usuari ne
gatiu, mentre que n'hi ha tres a 
la Pobla i un altre al centre de 
Guissona. 

Fonts de Salut van apuntar 
ahir que des del passat 20 de 
novembre s'han derivat 19 re
sidents a !'Hospital Comarcal 
del Pallars, a Tremp. Van afegir 
que la situació actual del centre 
"no és gens facil" i que qualse
vol decisió "s'ha pres seguint 
tots els protocols sanitaris". No 

lmatge d'arxiu de la residencia de Tremp, la setmana passada. 

1 ~ FAMÍLIES DELS USUARIS 

11Trucar per telefon és una aventura i un absurd" 
• La Fundació Jaume Fiella 
de Tremp va habilitar la set
mana passada un telefon es·
pecífic per a les famílies dels 
residents, a fi de facilitar-los 
informació concreta sobre els 
usuaris del geriatric de Tremp. 
No obstant, aquesta vía de 
comunicació amb el centre 
no ha donat el resultat que 
s'esperava. 

Són molts els familiars de 
residents que desconeixen 
aquest número i els que sí as
seguren que no aconsegueixen 
obtenir la informació requeri
da. "En la majoria dels casos 

obstant, van confiar que la situ
ació comenci a "estabilitzar-se 
després de treballar per posar 
"ordre" al centre. 

Demanen al Govern investigar 
Mentrestant, fonts sindicals 

van apuntar que una vegada es 
"calmi el caos sanitari al geri
atric", sol-licitaran una investi
gació a la conselleria de Salut i 
al departament de Treball per 
determinar si hi va haver algun 
incompliment de les mesures de 

qui contesta no té informació 
concreta sobre l'evolució dels 
familiars o, simplement, no 
contesten", van dir. D'altres 
van explicar que l'única ma
nera de contactar amb els re
sidents és a través de telefons 
mobils personals. "Trucar al 

FALTA D'INFORMACIÓ 

Les famílies deis usuaris 
s'han sentit desateses i 
critiquen la falta 
d'informació 

seguretat i higiene. Van insistir 
a denunciar l'"opacitat" per part 
de la conselleria i del centre a 
l'hora de facilitar informació, 
especialment a les famílies afec
tarles. "A dia d'avui no sabem 
si s'ha derivat personal sanitari 
al geriatric ni com se supleix els 
empleats que tanibé estan con
tagiats", van dir. 

Perla seua part, treballadors 
de l'hospital comarcal van as
senyalar que no hi ha pressió 
assistencial al centre medie, 

centre és una aventura diaria 
i un absurd", conclouen. No 
obstant, algunes famílies sí 
que han rebut informa ció dia
ria o setmanal sobre l'estat de 
salut deis seus proxims, "prin
cipalment des que el centre 
va ser intervingut per Salut", 
van afegir. 

Malgrat aixo, molts fami
liars s'han sentit desatesos i 
només han rebut informació 
puntual. "Ens han trucat un 
parell de vegades per dir-nos 
que el nostre familiar estava 
malament i per dir-nos que 
havia mort", van explicar. 

encara que van apuntar que fa 
un parell de setmanes alguns 
sanitaris sí que es van traslladar 
al geriatric per atendre afectats 
pel brot de coronavirus. 

DE LA POBLA A TREMP 

Dos traslladats de Tremp a 
la Pobla que han donat 
positiu han tornat al centre 
de la Fundació Fiella 

El mes d'abril 
es van arxivar 
diligencies a un 
centre de la Pobla 
• El Ministeri Públic va 
arxivar el mes d'abril pas
sat les diligencies que ha
vía obert al Centre Geri
atric del Pirineu de la Po
bla de Segur al no apre
ciar cap irregularitat en 
la gestió arran d'un brot 
de Covid. En aquest cas, 
la Fiscalía només va obrir 
diligencies preprocessals 
(no penals) per demanar 
informació i les va tancar 
al cap de pocs dies. Aques
ta era, fins ahir, !'única ac
tuació que Fiscalía havia 
dut a terme a la província 
perles defuncions en geri
atrics per Covid-19. Així 
mateix, el Jutjat d'Instruc
ció 1 de Lleida investiga la 
querella presentada per 
sis famílies de residents 
de la Llar de Sant Josep 
de Lleida, la directora de 
la qual ja va declarar en 
seu judicial. 

Un total de 67 
geriatrics de Lleida 
estan ara lliures 
decontagis 
• Un total de 67 residen
cies de Lleida no tenen 
actualment casos de co
ronavirus, cinc més que 
la setmana passada. Se
gons dades de Salut, 58 
d'aquests geriatrics (clas
sificats coma verds) estan 
a les comarques del pla i 
nou, al Pirineu. 

A més, nou residencies 
tenen positius, pero es tra
ben sota control i el cen
tre esta sectoritzat, perla 
qual cosa tenen l'etiqueta 
taronja. Uns altres onze 
geriatrics tenen brots en
cara no controlats i són 
vermells, dos menys que 
la setmana passada. El 
88% dels morts per Co
vid a Lleida tenia més de 
70 anys i un total de 222 
persones eren usuaries 
de residencies (un 45%). 
D'aquestes, 43 eren del 
Pirineu i 179, del pla. 
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CORONA VIRUS SANITAT 

SEGRE \ 
Dijous, 1 O de desembre del 2020 

Les classes confinades en centres educatius 
de.Lieida baixen drasticamentfii'ls a les 34 
N arnés hi ha grups a1llats en 6 comarques i els indicadors sanitaris segueixen millorant 11 Aran, Pallars 
Sobira, les Garrigues i Alta Ribagor~a tenen els riscos de rebrot més baixos de tot Catalunya 
S.E/X.RODR(GUEZ/E.FARNELL 
1 LLEIDA 1 La millora deis indica
dors epidemics a les comarques 
de Lleida es tradueix en els cen
tres educatius, on s'han redu1t 
de manera drastica les classes 
confinades al passar de 49 a 
finals de la setmana passada 
amb més de 1.300 estudiants i 
docents en quarantena a només 
34 i 887, segons assenyalen les 
dades d'Educació. El Segria té 
19 grups a!llats i 467 persones 
i segons el departament !'es
cola de Torre-serona continua 
tancada. 

Al Pallars Jussa hi ha 7 grups 
afectats (tots a Tremp, S al col
legi Maria Immaculada) amb 
188 persones confinades. A 
l'Urgell n'hi ha 3 i 72, respec
tivament; 2 i 49 al Pla d'Urgell; 
i una classe al Solsones i una 
altra a la Segarra. La resta de 
comarques no ten en grups sen
cers en quarantena. 

Respecte al balanc; sanitari, 
al pla el risc de rebrot cau 11 
punts i se situa en 185, prac
ticament la meitat que fa una 
setmana. A l'Alt Pirineu i Aran 
descendeix a 4 fins als 411. 

La velocitat de contagis (Rt, 
que determina quantes perso
nes infecta cada positiu) també 
continua a la baixa. A Ponent 
ara l'índex és de 0,76 i a les co
marques de muntanya, d'1,04. 
El pla suma 74 casos (21.026 
des de l'inici de la pandemia) i 
7 el Pirineu (2.949). 

A la província hi ha 139 hos
pitalitzats, 11 a l'UCI. Del total, 
47 són a l'Arnau, 18 a !'Hospi
tal Santa Maria, 45 en centres 
privats i S a !'Hotel Nastasi. Al 
Pirineu hi ha 24 ingressats, 13 
a !'hospital de Tremp. 

Quatre comarques de Lleida 
tenen el risc de rebrot més baix 
de Catalunya, segons Salut. La 
Val d'Aran és, de fet, l'únic ter
ritori que no té risc, ja que cons
ta una taxa de O. 

El segueix el Pallars Sobira, 
on aquest indicador ha des
cendit 7 punts més i se situa en 
10. La tercera és les Garrigues 
(39) i la quarta, l'Alta Ribagor
c;a (SO). El Pallars Jussa, perla 
seua part, té el tercer risc de 
rebrot més elevat de Catalunya 
(787) i el quart és el del Solso
nes (448). 

Quant a la taxa de contagis, 
a totes les comarques és infe
rior a 1 excepte a l'Alt Urgell 
(1,12) i el Solsones (1,9). Aran 
(0), Sobira (0,1), Alta Ribagorc;a 
(0,19), les Garrigues (0,24) i la 
Noguera (0,48) tenen les cinc 
Rt més baixes de Catalunya. 

A nivell municipal, el ritme 
de propagació del coronavirus 
segueix sent baix a gairebé to
tes les localitats lleidatanes i en 
cap supera els 2 punts. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOSCONFIRMATS AMB PCR/TA 1 1 INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 

854 102 96 
88 

783 
22 

24 

489 12 

15/11·21/11 22/11·28/11 29/lHJS/12 1511 1·21/1 1 22/11·28111 29/1HJS/12 15111·21/11 22111·28111 29/1 HJS/12 

DATA 
1 

RISC DE REBROT 1 RT• INCID~NCIA ACUMULADA PROVES PCR ITA 1 % PCR/TA POSITIVES 1 EN 14 DI ES . . . • . . . .. . . . • . . 
29/11·05/12 185 411 0,76 1,04 253,34 505,46 11.960 7.346 3,32 2,09 

22/11·28111 309 464 1,00 1,09 326,85 646,12 10.218 9.212 5,90 12,17 

15111·21/11 309 421 0,75 0,80 431,52 676,88 9.356 2.188 7,42 9,92 
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

El dispositiu al Pavelló Firal de Mollerussa peral cribratge. 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 

MORTS ** 
(**) 496 segons !'estadística d'AQuAS 

CATALUNYA 

CASOS ...... 1.906 
MORTS 16.218 

ESPANYA 

CASOS 1.712.101 
MORTS 47.019 

MÓN 

CASOS L.498.598 
MORTS 1.562.886 

Proves al centre de joventut Antara de Vielha. A Organya es van fer proves al consultori medie. 

Un total de 1.451 tests en una nova jornada de cribratges massius 
• Les comarques lleidatanes 
van registrar ahir una nova 
jornada de cribratges massius. 
En total, es van fer 1.451 tests 
a Mollerussa (430), Albatar
rec (346), Isona (286), Vielha 
(213), Esterri d'Aneu (122) i 
Organya (54). A la capital del 

Pla, només una persona va do
nar positiu i les proves conti
nuaran fins dema. Un total de 
1.178 persones s'han inscrit en 
el cribratge. A lsona només es 
va detectar un positiu, segons 
va informar l'ajuntament. 

Així mateix, la conselleria 

de Salut va explicar que am
plíen els cribratges al Pirineu. 
Així, a Vielha es faran tests 
fins al dia 18, a Rialp s'han 
programat pera dema i també 
hi haura més proves a Tremp 
en una data per concretar. 
Avui hi ha tests a Artesa de 

Se,gre, Coll de Nargó i Esterri 
d'Aneu; dema a Lleida; a Al
picat, dissabte i diumenge; i 
a Seros, dissabte. Aquests 
cribratges tenen com a objec
tiu detectar casos asimpto
matics i tallar les cadenes de 
transmissió. 
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SUCCESSOS TRAGEDIA 

Un gran incendi devora una 
nau okupada a Badalona 
Almenys 17 peisones hi resulten ferides, S de greus 11 Més de 
100 vivien a dins i els bombers tarden a poder accedir-hi 
AG~NCIES 
1 BADALONA! Almenys 17 perso
nes van resÚltar ferides, cinc 
de les quals greus, en un esfe
re!dor incendi declarat minuts 
abans de la nou de la nit d'ahir 
en una na u industrial okupada 
entre els barris de Gorg i de 
Sant Roe de Badalona. Les fla
mes van afectar principalment 
les plantes superiors d'aquestes 
instaHacions i, al tancament 
d'aquesta edició, els bombers 
encara no havien pogut contro
lar-les. Gairebé una trentena 
de dotacions estaven treballant 
a última hora de la nit d'ahir en 
aquest incendi. 

Davant de la gravetat del 
succés, el conseller d'Interior, 
Miguel Samper, i la de Salut, 
Alba Vergés, a banda del ma
jor Josep Lluís Trapero, es van 
despla~ar fins allloc deis fets. 
I és que, des de feia més d'una 
decada, en aquesta nau situada 
a l'encreuament dels carrers 
Guifré i Tortosa vivien al vol
tant de 100 persones, princi
palment d'origen subsaharia. 
Es per aixo que no es descarta 
que el balan~ provisional de 17 
ferits vagi augmentant a mesu
ra que passin les hores, i fins 
i tot algunes fonts apuntaven 
la possibilitat que hi hagués 
víctimes mortals, encara que 
aquest extrem no va ser con
firmat ah ir a la nit pels serveis 
d 'emergencia. 

En aquest sentit, en un ví-

Vista de les flames des de !'exterior de la na u okupada. 

ES TEM EL PITJOR 

Més de cent persones 
vivien a !'interior d'aquesta 
nau, okupada des 
d'almenys una decada 

deo publicat per SER Catalu
nya s'observava la presencia de 
persones atraparles al sostre de 
l'edifici, entre la resplendor de 
les flames i el furo. 

El SEM va m untar una are a 
sanitaria mobil als voltants del 
U oc del succés per tal de poder 
atendre amb més rapidesa els 
ferits. 

La construcció consta d'una 
planta baixa i tres plantes i els 
bombers van tenir dificultats 
per accedir a !'interior. De 
fet, no ho van fer fins passa
des les dotze de la nit, més de 
tres hores després de l'avís de 
l'incendi. 

La columna de furo era vi
sible des de bona part de Ba
dalona i, a més, les flamarades 
sortien per les finestres de les 
instaHacions. 

"Seguim les indicacions dels 
equips d'emergencies perque 
els danys personals siguin els 
mínims possibles", va manifes
tar el vicepresident, Pere Ara
ganes, sobre el succés. 

METEOROLOGIA EMERGENCIES 

El temporal inunda Venecia i no s'activen les barreres 
1 ROMA 1 Les pluges que fuete
gen Italia van provocar dimarts 
inundacions en una part de la 
ciutat de Venecia, que va viu
re un nou episodi d'aigua alta 

sense que s'activés el sistema 
de dics constrult per protegir 
la ciutat d'aquestes pujades. 
Aquest sistema va tardar més 
de quinze anys a construir-se 

i va ser provat per primera ve
gada el3 d'octubre. L'obra va 
costar 5.500 milions d'euros, 
molt més del que va pressupos
tar-se al principi. 

GUIA \ 37 

CULTURA INICIATIVA 

Gemma Cots, una de les impulsores del Museu de Camins. 

Distingeixen el Museu de· 
Camins de la Vall de Siarb 
1 BARCELONA 1 El Museu de 
Camins de la Vall de Siarb 
va ser distingit ahir amb el 
Premi Lluís Carulla 2020 a 
la millor idea cultural trans
formadora. Aquest guardó 
suposa una injecció econó
mica de 10.000 euros i un 
any d'acompanyament em
presarial a carrec de la Fun
da ció Autoocupació. Tal 
com va explicar la Fundació 
Carulla, organitzadora del 
certamen, el jurat va decidir 
atorgar el premi al Museu 
de Camins perque es tracta 

d'una iniciativa que "recu
pera la memoria histórica, 
vies de comunicació i tra
dicions amb la vista posada 
en el futur". Igualment, van 
valorar que s'erigeixi en una 
via per "oferir experiencies 
a joves i ser un reclam turís
tic sostenible", entre altres 
raons. L'equip del Museu de 
Camins esta format per Marc 
Cortina i Gemma Cots, de 
l'Associació Balmes Blanques 
de Llagunes al Pallars Jussa. 
Gestionen des de fa 7 anys 
un refugi. 

Tres alumnes de la Udl, en els premis WonNow 
1 BARCELONA 1 Tres alumnes de la Universitat de Lleida {UdL) 
s'han presentat als premis WonNow, una iniciativa de Cai
xaBank i Microsoft per premiar l'exceHencia femenina en 
graus universitaris tecnics, on la presencia de dones és en
cara "escassa". 

Almacenes dedica 'Lo Vilot' al segon Almaparc 
1 ALMACELLES 1 L'ajuntament d'Almacelles ha iniciat el reparti
ment gratult entre els ve!ns de la localitat d'un no u número 
de la revista Lo Vilot, dedicada en aquesta ocasió a la segona 
edició de la mostra Almaparc-Parc Escultoric d'Almacelles. 
Inaugurada el mes de setembre passat, les peces coHocades 
al Pare d'Europa estaran tot l'any, fins a la proxima edició, 
mentre que les 46 que es traben al Museu d'Arquitectura i 
Urbanisme estaran exposades fins Nada!. 

Jordi Nadal i Oller 
Creu de Sant Jordi 

El Govern 
de la Generalitat de Catalunya 

expressa el seu dol 
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Generalitat de Catalunya 
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