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Lleida pierde 1 0.500 empleos en 
un año a causa de la pandemia 

La demarcación suma 
2.300 parados más en el 
primer trimestre de 2021 

El Govern trabaja para_ 
poder prolongar medidas 
tras el estado de alarma 

Fiella ya no gestionará 
la residencia de Tremp 
por ugraves carencias" 

TEMA DEL OlA PÁGINAS 3·6 Y COMARQUES PÁG. 16 

La cacerolada de Pardin~es 
'dispara' contra Pueyo y . stius 

El AVE 'low 
cost' sigue 
sin parada 
en Lleida 
El operador ferroviario Oui
go hizo circular por el 'bypass' 
de l'Horta de Llei(la un tren en 
pruebas antes de la puesta en 
marcha ellO de mayo de los con
voyes de alta velocidad 'low cosf, 
y confu:mó que, de momento, no 
está previsto que pare en Lleida. 

LOCAL 1 PÁG. 11 

Sube el telón la 
Fira de Titelles 
de Ueida con 
31 compañías 

FOTO: Núria García 1 Unas 250 personas participaron en la Rambla en la protesta para pedir la construcción de una residencia LOCAL 1 PÁG. 13 CULTURA 1 PÁG. 29 ---------·-------- ··-- . - ---------- -- ..•. ~--· · ·· . ' ·-·-·· ----------··~---· ··-- ----~----

El Bar~a tira 
el liderato en 
el Camp Nou 
al caer ante el 
Granada (1-2) 
Mess1 adelantó al equipo de 
Ronald Koeman pero dos erro
res dieron aire a un Granada 
que se llevó los tres puntos del 
Camp Nou. Ahora, el Bar~a ya 
no depende de sí mismo para 
conseguir una Liga muy cara . FOTO: A.G. (EFE) 1 Messi, cabizbajo 

tras el segundo gol de los andaluces 

1 

El partido del 
Lleida contra 
el Hércules, 
aplazado por 
un positivo 
El positivo de Covid-19 
de un jugador del con
junto azul ha llevado a la 
Federación a confirmar el 
aplazamiento del partido 
Hércules-Lieida Esportiu, 
previsto para mañana. 
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LUIDA IALAGUER MOLLIRUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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La Fundació Fiella 
deixa de gestionar la 
residéncia de Tremp per 
les "greu mancances/1 
El Departament de Treball, 
Afers Soclals 1 Famflles ha 
decldlt que la gestfó de la 
residencia Sant Hospital 
de Tremp no retornl a la 
Fundacló Flella. 

Tremp 
AC N 

Un cop analitzades totes les actes 
de la inspecció de serveis socials 
a la Fundació Fiella i de la ínter
venció de la residencia davant 
de "les greus mancances" que es 
van detectar, Afers Socials va re
querir a la Fundació perque trobi 
una nova gestora per la residen
cia amb el vistiplau del Departa
ment. Al centre van morir 61 re
sidents pel Covid-19. La proposta 
de la Fundació Fiella ha estat que 
sigui !'Hospital Sant Joan de Deu 
Terres de Lleida qui assumeixi la 
gestió del centre els proxims 4 
anys. 

FOTO: ACN / A la residencia van morir 61 persones per un brot de Covid 

Suport deis comuns a les 
treballadores de la Pobla 

Salut va intervindre la resi
dencia el 28 de novembre del 
2020 per "estabilitzar" el brot 
de covid-19 que es va detectar 
al centre, després de realitzar-hi 
un cribratge massiu. Aquesta in
tervenció tenia com a objectiu 
principal la realització d'un pla 
d'actuació que garantís la viabili
tat tecnica de la residencia. Perla 
seva banda, Joan-Antoni Mateo, 
president del Patronat de la Fun
dació Jaume Fiella, va confirmar 
que han mantingut converses 
amb el Departament pertrobar la 

En Comú Podem a les Terres de 
Lleida ha mostrat el suport a les 
reivindicacions laborals de les 
treballadores de la residencia 
de la Pobla de Segur i tem que 
"darrere que darrere de les ten
sions actuals hi pugui haver la 

millor solució, pero va negar ha
ver arribat a cap acord definitiu. 

Cal recordar que Fiscalía va 
ordenar el desembre del 2020 
investigar la gestió de la residen
cia en veure indicis de delicte. La 
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voluntat de privatitzar el cen
tre". Cal recordar que els em
pleats protagonitzen aturades 
setmanals cada dimecres per 
expressar el seu descord per la 
precarització laboral i l'empitjo
rament del servei als residents. 

justicia va ordenar la investigació 
una vegada va rebre els informes 
de Salut respecte al brot d'aques
ta residencia que comptava amb 
150 usuaris, deis quals més d'un 
37% van morir arran de virus. 

Sort torna a prorrogar una 
setmana més les mesures per 
frenar el rebrot de Covid-19 
l:'Ajuntament de Sort, seguint 
les recomanacions del Depar
tament de Salut per ter front al 
rebrot de coronavirus, va deci
dir ah ir prorrogar fins al día 6 de 
maig les mesures addicionals per 
frenar la propagació del virus al 
municipi. D'aquesta manera, els 
pares infantils i les instal·lacions 
municipals continuaran tancats. 
Al mateix temps, alguns serveis 

es poden veure afectats per me
sures preventives. 

El consistori fa una crida a la 
responsabilitat ciutadana i de
manen a tothom l'estricte com
pliment d'aTIIament en cas que 
sigui necessari, tal com deter
mina Salut. El risc re rebrot esta 
situat als 1.549,70 punts i en la 
darrera setmana hi ha 19 casos 
acumulats. 

Llavorsí informa d'un brot 
"molt important" i crida a 
extremar les precaucions 
l:'Ajuntament de Llavorsí, al Pa
llars Sobira, ha alertat de la 
presencia d'un brot de corona
virus "molt important" al mu
nicipi. Des del consistori han 
demanat a totes les ve·ines i 
veTns extremar les mesures de 
precaució per evitar la propaga
ció del Covid-19 i tallar així les 
cadenes de transmissió. De la 

Treuen a licitació 
la gestió de l'Hotel 
Nastasi com a 
allotiament Covid 

La Paeria ha tret la licitació del 
Hotel Nastasi com allotjament 
Covid-19 (direcció, infermeres, 
cuina, neteja) durant el perío
de entre 1'1 de juliol i el 14 de 
setembre del ~21 per tal de 
donar servei a les persones 
que venen a Lleida a treballar 
durant la campanya de la frui
ta o bé a aquelles en situació 
de vulnerabilitat que no poden 
complir el confinament. 

mateixa manera, l'ajuntament 
també demana que les perso
nes que siguin contacte d'algun 
positiu respectin les mesures de 
confinament domiciliari per tal 
de poder tornar a la normalitat 
el més aviat possible. El risc de 
rebrot al Pallars Sobira és actual
ment de 686 punts i continua en 
uns nivells molt alts. 

Salut come~~a avui 
el cribratge amb 
auto m ostra a la 
Catalunya Central 

Salut comen~ara avui la cam
panya de cribratges massius 
amb automostra a la Regió Sa
nitaria de la Catalunya Central. 
A partir de la setmana que ve 
també es tara, entre altres mu
nicipis, a Solsona. S'adre~a a 
persones de menys de 70 an
ys asimptomatiques, que no 
hagin passat el Covid-19 i que 
no hagin completat la pauta de 
vacunació. 
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