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solidaritat amb ucraïna

Salut donarà atenció als menors
refugiats si pateixen dany psicològic
Ja ho aplica a Guissona i preveu implantar-la a Lleida, Tàrrega i Cervera

ajuntament de riner

r. r. / x. r.

❘ lleida ❘ El departament de Salut
ha començat a brindar una discreta atenció als menors refugiats per detectar si tenen danys
psicològics com a conseqüència
de la guerra a Ucraïna i la fugida del país.
Ho fa incorporant personal
qualificat per a això en tallers
i activitats educatives i de lleure dirigides a nens i nenes desplaçats per la guerra. La regió
sanitària lleidatana ha començat
a aplicar aquest procediment
a Guissona, que acull més de
dos-centes persones fugides de
la invasió russa, i preveu implantar-lo més endavant a la
ciutat de Lleida, Tàrrega i Cervera en col·laboració amb els
ajuntaments.
L a c o n s el le r i a d e f i ne i x
aquesta estratègia com a “abordatge emocional”. Es basa a
aproximar-se als refugiats i establir-hi vincles de confiança.
Això permet detectar possibles
necessitats de suport emocional
i oferir-ho a qui ho necessiti.
Per fer-ho ocupa les persones
en l’àmbit d’atenció primària
designades com a referents en
benestar emocional.
Després d’obtenir l’opinió
de la comunitat ucraïnesa i escoltar les seues preocupacions
en aquesta matèria, Salut es
concentra en aquesta primera
etapa del projecte en els menors
d’edat. Fonts del departament
van assenyalar que, fins ara,

Una família de Riner acull cinc
ucraïnesos i els nens aniran a classe
n Riner ha rebut la primera
família de refugiats ucraïnesos. Es tracta de dos dones, Irina i Olena, i els seus
fills, Jana, Sergey i Sofiya.
Carles Serradell i Assumpció Sunyer els han acollit a
casa després de posar-se en
contacte amb la Fundació

del Convent de Santa Clara.
L’ajuntament ja ha empadronat tota la família i Sofiya
anirà a l’escola de Freixinet
i Sergey, a l’institut Francesc
Ribalta de Solsona. Les tres
dones adultes ja estan inscrites en un curs de català i
busquen feina.

municipis certàmens

Vinaixa obre
la fira i Jordà
inaugura la
biblioteca

magdalena altisent

El certamen compta
amb unes 40 parades

❘ ivars/vila-sana ❘ Un passeig
per descobrir les papallones
a l’estany d’Ivars d’Urgell
i Vila-sana o una ruta pels
murals ornitològics d’Ivars
d’Urgell són algunes de les
activitats previstes per celebrar el Dia de l’Estany, previst per als dies 2 i 3 d’abril.
Els visitants també podran
utilitzar per primera vegada un tren turístic per desplaçar-se des d’Ivars d’Urgell
fins a l’edifici de Cal Sinén,
que serà seu d’una exposició
a càrrec del fotògraf Edgar
Aldana, tal com van explicar
ahir l’alcalde d’Ivars, Joan
Carles Sánchez, i el director tècnic de l’estany, Rafel
Rocaspana.

❘ lleida ❘ L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor) ha celebrat
aquesta setmana la junta
directiva i reunions amb
agents econòmics, socials i
del sector agrícola per reclamar un finançament a
mesura que permeti a les
comunitats dur a terme els
seus projectes. També va
reivindicar el valor social
del reg.

Estudi per optar als
Next Generation a Àger
❘ àger ❘ Àger ha començat
aquesta setmana un estudi
que té com a objectiu determinar quins habitatges buits
o en mal estat poden optar
a fons Next Generation per
a la regeneració urbana i
rehabilitació energètica. Té
com a finalitat informar els
veïns que es puguin acollir
a aquests ajuts. La mesura
permetrà combatre la despoblació i garantir l’estat de
conservació del nucli urbà.

El Govern amplia un
centre d’investigació

redacció

❘ vinaixa ❘ Vinaixa va obrir ahir la
Fira de l’Oli i la Pedra amb els
primers actes del certamen. La
consellera d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural,
Teresa Jordà, va visitar el municipi i va inaugurar la biblioteca Màrius Torres.
També va participar en una
taula redona amb agricultors
de la localitat i la cooperativa,
en la qual van parlar sobre la
implantació del reg i dels danys
que la fauna provoca als cultius, segons va explicar l’alcalde, Josep Maria Tarragó.
Al principi, Jordà havia d’inaugurar avui la fira, encara que
finalment no podrà assistir-hi

Passeig per
descobrir
papallones en el
Dia de l’Estany

Demanen finançament
a mida per a regants

Imatge de la família de refugiats acollida a Riner, al pantà de Sant Ponç.

no s’ha tractat cap quadre traumàtic greu entre els refugiats
que s’han instal·lat a la regió
sanitària.
D’altra banda, l’ajuntament
de Solsona es va afegir ahir a
les crides de nombrosos municipis lleidatans per trobar habitatges disponibles per acollir
refugiats. Fins ara s’han resolt
a Lleida 447 peticions de desplaçats per la guerra per acollir-se a la protecció temporal
de la UE.

ecologia

❘ tremp ❘ La Generalitat invertirà 530.000 euros en un
projecte de millora i ampliació del centre d’investigació i formació La Conca de
Tremp, que pertany a Forestal Catalana.

La consellera Jordà, a la dreta, va visitar ahir Vinaixa i avui inaugurarà oficialment la fira.

perquè ha d’anar a la jornada
de treball del Govern.
Per això, els encarregats
d’obrir el certamen seran el
secretari d’Alimentació, Carmel Mòdol, i el delegat de la

Generalitat a Lleida, Bernat
Solé. Ahir també va tenir lloc
una ponència sobre la tècnica
de la pedra seca i a la nit estava
prevista una caminada a la llum
de la lluna.

El certamen, que tanca la
temporada de fires dedicades
a l’oli a les Garrigues i el Segrià,
compta amb més de quaranta
expositors i s’han programat
també tallers i degustacions.

Almacelles renova
la plaça 2 de Març
❘ almacelles ❘ Almacelles ha
començat les obres per renovar la plaça 2 de Març i
millorar l’accessibilitat. El
projecte compta amb un
pressupost de 34.000 euros,
aproximadament.
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successos

Detingut 2 cops
en una setmana
per 5 robatoris
a la Segarra
❘ cervera ❘ Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un
jove de 22 anys a Torà com a
presumpte autor de dos robatoris amb força en aquest municipi de la Segarra. Es dona
la circumstància que aquesta
setmana ha estat detingut dos
cops, ja que va tornar a ser
arrestat dijous. Se li imputa
un robatori amb força en un
habitatge i en un establiment
de Torà, pels quals va quedar
en llibertat després de declarar davant del jutge. Després,
va ser detingut per un furt
en un domicili i en un gimnàs a Guissona. L’individu,
amb antecedents per delictes
contra el patrimoni, tornarà
a passar a disposició judicial.

Dos intoxicats en un
habitatge d’Arbeca
❘ arbeca ❘ Dos persones van
resultar ahir intoxicades de
caràcter lleu per la mala combustió d’una xemeneia al seu
habitatge ubicat al carrer Rafael Casanova d’Arbeca. Els
Bombers de la Generalitat
van rebre l’avís a les deu del
matí i tots dos van ser traslladats a l’Arnau de Vilanova
de Lleida.

Ferit un parapentista
a Camarasa
❘ camarasa ❘ Un parapentista
va resultar ahir ferit després
de tenir una caiguda a Camarasa. Els Bombers van rebre
l’avís a les 19.29 hores i l’accident es va produir a la zona
de la serra de Sant Cristòfol.
Es van activar quatre dotacions i el ferit, de 54 anys, va
ser evacuat en estat menys
greu a l’hospital Arnau de
Vilanova.
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“Els padrins van morir abandonats
i deshidratats, va ser un crim”

El familiar d’un mort per Covid a la residència de Tremp relata la desatenció i la
falta d’informació durant el brot || Diu que “allà vaig veure una pel·lícula de por”
❘ tremp ❘ “Els padrins estaven
abandonats a la residència. Gairebé tots es van morir de deshidratació. No els donaven menjar
ni beure. Va ser un crim.” Així
relata Evaristo Saura la situació
viscuda a la residència Fiella de
Tremp el novembre del 2020,
on un brot de la Covid-19 va
acabar en tan sols un mes amb
la vida de 64 dels 142 usuaris
d’aquest centre. El seu pare, un
home de 92 anys, havia ingressat poc abans temporalment al
centre mentre es recuperava
d’una operació de ruptura de
fèmur que requeria rehabilitació. D’aquells dies, Saura destaca la falta d’informació per
part del centre. Després de dos
setmanes sense que li contestessin al telèfon, va anar al geriàtric sense saber que el seu pare
estava malalt. “Em van donar
el condol per la mort del meu
pare i no entenia res. Abans d’ell
havien mort quaranta residents
més i no en sabia res. No ens van
comunicar res en cap moment”,
explica aquest veí del Pont de
Suert, un dels pocs familiars que
van entrar en aquest centre geriàtric en ple brot.
“No tenien equips de protecció individual ni res. Em van
donar una bata i jo portava la
meua mascareta. Quan vaig entrar a la residència vaig veure
una pel·lícula de por. Tot estava a les fosques i m’anava trobant un difunt per aquí i una
persona amb Alzheimer per
allà. Vaig entrar a l’habitació i
el meu pare estava lligat al llit,
nu i tapat amb quatre mantes.
I una cara de patiment... Tenia
els punys crispats, esgarrapats
d’estar lligat”, explica Saura,
que denuncia que “al certificat
de defunció van posar que havien mort de Covid, però van
morir d’abandonament”.

tv3

Evaristo Saura, el pare del qual va morir durant el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp.

tribunals

Només denuncien set famílies, totes de fora de Tremp
n Només set famílies dels
64 usuaris que van morir en
aquesta residència de la capital del Pallars Jussà a finals
de l’any 2020 per Covid han
denunciat el cas. Totes elles
viuen fora de Tremp perquè,
segons afirma Evaristo Saura,
els veïns del municipi tenen
por d’emprendre accions per
la influència del bisbat a la
comarca. Val a recordar que,
després de la denúncia de la
Fiscalia, el jutjat d’instrucció
1 de Tremp ha imputat l’exdirectora del geriàtric, Re-

marina lópez/acn

mei Navarri, i a l’exresponsable d’Higiene Sanitària,
M.R.N.O., per homicidi imprudent, tracte vexatori als
usuaris i per les condicions de
treball dels empleats.
Una de les primeres a declarar com a testimoni serà Divina Farreny, exgerent de Salut
a Lleida i l’Alt Pirineu. Hi ha
dos causes obertes, una per les
víctimes mortals i suposada
vexació injusta als usuaris i
una altra pels presumptes delictes contra la seguretat dels
treballadors.

Per aquesta última causa
hi ha citats quaranta-nou treballadors de l’equipament en
cinc sessions diferents a qui
s’oferirà l’opció d’emprendre
accions que tindran lloc els
dies 4, 5, 8, 19 i 26 d’abril. En
el seu escrit, el Ministeri Fiscal descriu una residència dels
horrors en la qual els interns
passaven gana, set i fred durant el brot de Covid.
Afirmen que, per exemple,
deien que medicaven i prenien
la tensió a ancians que feia diversos dies que havien mort.

solidaritat expedició humanitària

Bombers tornen d’Ucraïna
amb 46 refugiats

Una família procedent d’Ucraïna va conèixer ahir la família que l’acollirà a Girona.

❘ Lleida ❘ L’expedició humanitària de Bombers per Ucraïna va
tornar ahir a Catalunya amb 46
persones refugiades que fugien
de la regió de Khàrkiv, a l’oest
d’aquest país. Onze bombers,
entre els quals els lleidatans
Xavi Acosta, del parc de Mollerussa, i Daniel Marzo, del
de la Seu d’Urgell, van sortir
dilluns cap a la frontera amb
Polònia per portar material de
primera necessitat i ahir van
arribar a Girona, el punt de tro-

bada des del qual es distribuirà
totes les famílies refugiades als
llocs d’acollida. La iniciativa,
de caràcter personal però que
compta amb el vistiplau de la
direcció general d’Interior, va
descarregar a la frontera cinc
furgonetes plenes de material
sanitari, per dormir, alimentació i joguets, així com material
per als bombers ucraïnesos. Per
a expedicions futures, ja hi ha
més de setze bombers lleidatans apuntats.
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EFE/J.P.Gandul

Luis Fonsi actuarà a la 94a gala dels
premis Oscar aquesta matinada
L’artista porto-riqueny Luis Fonsi formarà part de la 94a
edició anual dels Premis Oscar, que se celebrarà aquesta
matinada, després de ser convidat per la l’Acadèmia de
les Arts i les Ciències Cinematogràfiques.
ajuntament de tremp

El jurat del certamen, del qual forma part la subdirectora de SEGRE Glòria Farré.

Deu restaurants de Lleida, al Cartaví
Deu restaurants de Lleida són
finalistes de la desena edició
dels Premis Cartaví, que valoren les millors cartes de vi amb
l’objectiu de donar a conèixer
els caldos elaborats a Catalunya

i fomentar la seua presència a
les cartes. Els establiments que
representaran Lleida a la final,
que se celebrarà a Barcelona,
seran Ferreruela, La Brasa d’Or,
Caravista i Celler del Roser de

Lleida, Can Boix de Peramola,
La Boscana de Bellvís, Cal Xirricló de Balaguer, Ca L’Agustina
de Preixens, El Celler de Montsonís i L’Era Del Salasse de Salàs
de Pallars.
ràdio lleida

Comença a Tremp el programa Al Teu
Gust, amb tallers dirigits a restauradors
Dijous passat van començar els tallers per a professionals
de la restauració en el marc del programa Al Teu Gust,
organitzat per l’ajuntament de Tremp. El primer curs es
va centrar en l’elaboració de tapes.
efe

Els cantants Ed Sheeran i J Balvin llancen
un EP conjunt amb dos temes
Els cantants Ed Sheeran i J Balvin han llançat un disc
conjunt format per tan sols dos temes titulats Sigue i Forever My Love. Entre els dos artistes sumen més de 170
milions d’escoltes mensuals només a Spotify.

La SER emet ‘Lleida, amb veu de dona’ des de CaixaForum
Ràdio Lleida de la Cadena SER
va emetre ahir la quarta edició
de Lleida, amb veu de dona
des de CaixaForum, un programa especial per reflexionar so-

bre la dona. Conduït per la cap
d’Informatius de Ràdio Lleida,
Mercè March, va comptar amb
la participació de la consellera
de Drets Socials, Violant Cer-

vera, així com l’actriu Ingrid
Teixidó, la muralista Lily Brick,
la il·lustradora Andrea de Castro i la cantant Lia Auris, a la
foto.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu el que us surt millor. Utilitzeu la vostra posició, habilitats i energia per fer les
coses i marcar la diferència. Reconegueu a què us
enfronteu i no compartiu les intencions.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Invertiu temps i energia a actualitzar les
habilitats i utilitzeu els recursos per establir com voleu procedir. Una conversa amb un
expert us motivarà.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Un canvi físic no ha de costar gaire per
elevar-vos la confiança. Una actitud
positiva marcarà la diferència quan intenteu
impressionar algú que estimeu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Poseu primer el que us fa feliços i quedeu-vos tranquils. La vostra feina és
eliminar l’estrès i mantenir-vos enfocats en el que
és millor per a vosaltres. Aplaneu el camí.

TAURE 20-IV / 20-V.
Escolteu el que tenen a dir els altres i
aprendreu alguna cosa sobre vosaltres
i com podeu utilitzar les habilitats per produir
canvis. Expresseu l’opinió amb convicció.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mireu el que passa al vostre voltant.
Estigueu atents, escolteu i reflexioneu
sobre la informació i les idees que se us presentin.
Avalueu la relació que teniu amb els altres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Feu la vostra feina i eviteu qualsevol que
intenti lluitar o fer-vos sentir inadequats. Enfoqueu-vos a fer que l’espai sigui més
eficient i propici per a una cosa que desitgeu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Apreneu de les experiències que us han
convertit en qui sou i tindreu la força
per vèncer qualsevol que interfereixi en la vostra
vida o intenti empènyer-vos en mala direcció.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No canvieu l’opinió per a benefici de
cap altra persona; lluiteu per les vostres
creences i compliu les promeses. Estar informats
portarà a millors decisions i a oferir ajuda.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Atanseu-vos a les persones singulars i
vegeu què tenen per oferir. Un canvi de
ritme, estil de vida o direcció us ampliarà la perspectiva i avivarà l’entusiasme.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sigueu conscients dels canvis que fan
els altres. Prepareu-vos per contrarestar
qualsevol cosa que infringeixi els vostres drets o
la capacitat de dur a terme els plans.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Feu preguntes que ajudin a convertir
una idea en una realitat. Mantingueu la
igualtat oferint a canvi tant com demaneu als
altres que contribueixin.

