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bellpuig recobra els dolors
Torna amb tota la seua esplendor la processó que obre els actes 
de Setmana Santa a Lleida, anul·lada el 2020 i testimonial el 2021

Treballadores || Van dir ahir a la jutge que tan 
sols disposaven d’una mascareta per setmana

Els padrins  
de Tremp 
demanaven 
ajut al passadís

és notícia ❘ 3

Empleades de la residència Fie-
lla de Tremp van declarar ahir 
al jutjat de la capital del Pallars 
Jussà que només tenien una 
mascareta a la setmana i que 
no comptaven amb equips de 

protecció durant el brot de Co-
vid en el qual van perdre la vida 
64 padrins. A més, van assegu-
rar que molts usuaris sortien als 
passadissos demanant auxili per 
gana, fred i desatenció.

esports | pàg. 24

el Força lleida guanya amb autoritat
Supera 96-84 el Gipuzkoa, un altre ex-ACB, i ja suma vint victòries

1,70 €

lleida ❘ 9

Desallotjats de les 
Basses 250 estudiants 
per una festa il·legal

Reobre la carretera de Sant Llorenç 
als set mesos de treballs i restriccions

comarques ❘ 12

Liciten de nou la 
brossa del Segrià al 
renunciar l’empresa

jordi echevarria
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El jutjat d’instrucció de Tremp va acollir ahir les primeres declaracions de treballadores de la residència Fiella de la 
capital del Jussà, en la qual van morir 64 usuaris pel brot de Covid-19 el novembre del 2020. Van constatar “caos” 
i que no tenien prou material ni personal i que fins i tot trobaven pacients demanant ajuda als passadissos.

64
usuaris morts

Pacients que van perdre la vida en 
un mes, dels 142 que hi havia en 
total, a causa del brot de Covid-19 
a la residència Fiella de Tremp.

49
treballadors

Estan citats a declarar al jutjat 
d’instrucció 1 de Tremp. Les prò-
ximes seran el 19 i 26 d’abril i el 8 
i 15 de juny.

60
testimonis

Citats en les dos causes obertes 
contra dos exdirectives del gerià-
tric per homicidi per imprudència 
i contra els treballadors.

30.000
euros

Inspecció de Treball va multar la 
Fundació Fiella per irregularitats 
laborals i la residència està en 
mans de Sant Joan de Déu.

dadeS

Treballadores del geriàtric de Tremp tan 
sols tenien una mascareta a la setmana
Declaren que no disposaven d’EPI i hi havia pacients demanant auxili als passadissos

tribunals brot de covid

l. garcía
❘ TrEmP ❘ Treballadores de la resi-
dència Fiella de Tremp van de-
clarar ahir al jutjat d’instrucció 
1 de la capital del Pallars Jussà 
que només tenien una mascare-
ta a la setmana i que no comp-
taven amb EPI, en les primeres 
declaracions del personal del 
centre, en el qual van morir 64 
usuaris el novembre del 2020 
a causa de la Covid, en la cau-
sa oberta contra l’exdirectora 
del geriàtric, Remei Navarri, i 
l’exresponsable d’Higiene Sa-
nitària, M.R.N.O, per homicidi, 
vexacions i contra els drets dels 
treballadors. Així ho va expli-
car l’advocat Xavier Prats, de 
Prats Advocats, que representa 
tres famílies d’usuaris morts i 
que en la causa dels treballa-
dors exerceix l’acusació popu-
lar. “Ha quedat acreditat que tot 
era un caos, que faltaven mans 
i recursos, que els treballadors 
no comptaven amb el material 
necessari de protecció i que la 
direcció no complia amb el pla 
de contingència”, va assenyalar 
Prats. En aquest sentit, va afegir 
que les nou treballadores que 
van declarar ahir van afirmar 
que fins i tot a la nit es troba-
ven usuaris als passadissos de 
la residència demanant auxili. 
“Una d’aquestes treballadores 
va haver de ser atesa per un 
atac d’ansietat al veure’s des-
bordada i ha rebut tractament 
psicològic”, va afirmar Prats. 
Quant a la falta de material, el 
representant de les famílies va 
assenyalar que una empleada 
va declarar que va veure tuto-
rials a internet per netejar les 
mascaretes i que una altra va 
dir que havia anat ella mateixa 
a comprar-les a la farmàcia. Fins 
i tot, van afegir, la direcció els 
“posaven problemes” si dema-
naven més material.

“Jo estava sola”, “no tenia 
cap tipus d’ajuda, no teníem 
instruccions ni formació”, “no 
hi havia cap tipus de control de 
temperatura ni d’horaris dels 
treballadors del centre”. Són al-
gunes de les declaracions que 
van fer ahir les treballadores 
davant de la jutge. Segons Prats, 
una d’elles va assegurar que va 
arribar a treballar des de les set 
de la tarda fins a les vuit del ma-
tí de l’endemà i que no hi havia 
ningú per repartir esmorzars o 
sopars als usuaris. “Les treba-
lladores del torn de nit estaven 
més oblidades i la formació que 
rebien era de companys”, va as-
senyalar Prats.

Treballadores de la residència Fiella ahir després de declarar al jutjat d’instrucció 1 de Tremp.

Laura CorTéS/aCn

leS clauS

Denúncia de la Fiscalia
z  El jutjat d’instrucció 1 de 
Tremp va obrir el passat 9 de 
febrer dos procediments en re-
lació amb la gestió del brot de 
Covid a la residència Fiella el 
novembre del 2020 després de 
la denúncia presentada per la 
Fiscalia de Lleida el 3 de febrer. 
una causa inclou la denúncia 
del ministeri Públic contra l’ex-
directora i l’exresposanble d’Hi-
giene Sanitària per homicidi per 
imprudència i tracte vexatori 
als usuaris. una segona causa 
inclou un delicte contra la se-
guretat dels treballadors del 
geriàtric.

Patronat
z  El patronat de la Fundació 
Sant Hospital de Tremp-Fun-
dació Fiella defensa les dos im-
putades i assenyala que, vuit 
dies després del primer conta-
gi, estaven de baixa per Covid i 
van ser apartades del centre. La 
defensa de l’exdirectora afirma 
que la situació va ser “incontro-
lable” i “hi va haver moltes per-
sones per evitar el desenllaç”.

n Dos famílies més d’usuaris 
que van perdre la vida a la re-
sidència de Tremp en el brot de 
Covid el novembre del 2020 
s’han unit a la causa. Segons 
va explicar ahir l’advocat Xa-
vier Prats, que les representa, 
s’uneixen a la família que ja 
estava personada en el procés 
contra l’exdirectora del centre 
i l’exresponsable d’Higiene Sa-
nitària, investigades després 
d’una denúncia de la Fiscalia 
pels delictes d’homicidi impru-
dent, tracte vexatori als usua-
ris i per les condicions de tre-
ball dels empleats. Es tracta de 
dos famílies del Pont de Suert 

i una de Sort, i no es descarta 
que se’n personin més.

Després de les declaracions 
ahir de nou treballadores del 
centre, estan previstes noves 
compareixences els pròxims 
16 i 26 d’abril. Així mateix, 
s’han citat per al 8 i 15 de juny 
els empleats que no van po-

der declarar aquesta setmana 
a l’haver de cancel·lar-se les 
declaracions per la baixa d’un 
dels advocats de la defensa. En 
total, està previst que declarin 
un total de quaranta-nou tre-
balladors en la causa oberta 
per un delicte contra la segu-
retat en l’àmbit laboral. 

En la causa oberta per les 
morts i suposada vexació als 
usuaris, el passat 31 de març 
ja van declarar al jutjat d’ins-
trucció de Tremp mossos d’es-
quadra i responsables de Salut, 
com l’exdelegada territorial 
Divina Farreny, que van cons-
tatar el “descontrol” que hi va 

haver al centre abans que fos 
intervingut, el 28 de novembre 
del 2020. 

En la denúncia, la Fiscalia 
descriu una residència dels 
horrors en la qual els interns 
passaven gana, set i fred du-
rant el brot. Afirma que de-
ien que medicaven i prenien 
la tensió a padrins que feia di-
versos dies que estaven morts. 
L’advocat de l’exdirectora va 
defensar la innocència del 
seu client, a l’assenyalar que 
la situació va ser “incontro-
lable”. Encara no hi ha data 
per a les declaracions de les 
investigades.

Dos famílies més d’usuaris difunts es personen en la causa

pròximS paSSoS
El jutjat de Tremp ha  
citat més treballadors  
per als dies 19 i 26 d’abril  
i el 8 i 15 de juny
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Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI  
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a 

La FOTO DEL LECTOR

cercle@segre.comc/del Riu, 6. 25007 Lleida www. segre.comFax: 973 246 031

Agraïment a 
l’Hospital del Pallars

Sr. Director:
Hola, em dic Àngela Joana i 

vaig néixer el dimecres dia 23 
de març a l’hospital comarcal 
del Pallars, a Tremp. Com que 
el meu naixement va ser una 
mica difícil, volia donar les 
gràcies a totes aquelles perso-
nes que em van ajudar: lleva-
dora, ginecòloga, pediatra..., a 
tots els metges i infermeres i 
també a totes les persones del 
quiròfan i de planta. Moltes 
gràcies i molts petonets a tots!

Àngela Joana Parramon 
gamarra

‘Alcarràs’ des  
de Tarragona

Sr. Director:
“De moment, ningú se’n 

preocupa gaire del sentit pri-
mordial del guió, centrat a re-
cordar-nos que el plat a taula 
no arriba del cel, sinó treballat 
a fons per gent que malviu i 
pateix per procurar-nos l’abas-
timent.” És un dels fragments 
que destaca el Diari de Tarra-
gona, de l’article signat pel Sr. 
Frederic Porta Vila (periodista 
en diversos mitjans durant els 
últims quaranta anys, i amb 
qui no soc parent, sigui dit de 
pas) a l’edició del 18 de febrer. 

És un text amb un interès 
prou considerable, crec jo, 
com per merèixer aquest res-
sò. Tant del que ara ofereixo al 
lector com del que, per raons 
només d’espai, romandrà a les 
pàgines del rotatiu tarragoní. 

Que arribi Alcarràs just 
quan la pagesia catalana 
perd personal i no es produ-
eix relleu generacional sembla 
d’aquells preciosos moments 
aliens a les casualitats. Que 
sigui una dona la directora que 
triomfa en un festival de cine-
ma d’aquesta solvència també 
hauria de generar un gran pas 
endavant en la igualtat d’opor-
tunitats, només faltaria. 

Però, sobretot, la reacció 
primordial ve vinculada amb 
l’idioma vehicular del film. El 
setè art, com totes les arts, no 
entén de llengües sinó de ta-
lent, i tant de bo que aquest 
triomf de la Simón serveixi 
per donar quatre tombs a la 
qüestió, just en un moment 
difícil per al català, cada dia 
bombardejat des de diverses 
trinxeres d’essència política. 
Una llengua és una pàtria, una 
manera d’entendre i practicar 
la vida. Sigui la llengua que 
sigui, al lloc planetari on es 
parli i mereixi, en cas de ser 
minoritària, ser preservada 
com a autèntic patrimoni de 
la humanitat. 

Segur que se’n parlarà, del 
català d’Alcarràs, de la manera 
de xerrar-lo d’aquelles terres, 
quan s’ha establert el prejudici 
de considerar la parla central 

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
Ara que han passat uns dies de les nits 

negres que hem patit a les comarques llei-
datanes, podem començar a fer una valora-
ció prèvia dels danys causats en les nostres 
explotacions. Les gelades d’aquests dies a 
la plana de Lleida han afectat els cultius de 
fruita de pinyol, fruita dolça i fruita seca, i 
en la majoria dels casos l’afectació comença a 
fregar el 100% de la futura collita, i en altres 
percentatges, molt preocupants.

Tres nits consecutives poden ensorrar el 
treball de recollida que la pagesia espera un 
cop a l’any per mantenir les seves explotaci-
ons familiars. Hem passat unes llargues nits 
en què els agricultors ho hem donat tot per 
poder salvar les nostres collites: hores de 
desvetllament, patiment, angoixa i desolació.

Tot i això, encara aguantem alguns comen-
taris o afirmacions recriminant les nostres 
pràctiques. De vegades sentim que hi ha poca 
sensibilitat envers un sector que sempre suma 
a l’economia local. Sabem que l’agricultura 
sempre ha estat en molts aspectes un sector 

criminalitzat, i ara, un cop més, ho torna 
a estar.

De totes maneres, nosaltres no tenim una 
altra solució que seguir endavant, però amb 
moltes preguntes a fer-nos i compartir. Què 
ens portarà el canvi climàtic? En quin estat 
quedaran les nostres explotacions després 
de patir aquestes fortes davallades de tem-
peratures? N’hi ha prou amb l’assegurança 
per cobrir els danys obtinguts? Podrem as-
sumir el cost que hem invertit a les nostres 
explotacions?

Som un sector que té repercussió econò-
mica a Ponent, creem molts llocs de treball 
durant les diferents campanyes que duem a 
terme i també en moltes activitats indirectes.

Malgrat aquest gran entrebanc que afec-
tarà seriosament la pagesia local, seguirem 
afrontant la situació. Això sí, demanem a les 
administracions fets, no paraules; no volem 
imatges, volem accions immediates per po-
der pal·liar aquesta massacre econòmica. I 
també la complicitat dels consumidors per 
comprar productes de casa nostra.

Les gelades

anna aragonés menchero. PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIó DE PRODUCTORS DE L’HORTA DE LLEIDA

no sabem si la millor, però sí 
la normativa, la que s’imposa 
arreu. Doncs no, un altre no 
rotund, ja que el català és ric 
en les seves múltiples variants 
i totes resulten fantàstiques.

Jaume Porta i Josa

De poca brasa  
es fa un gran foc

Sr. Director:
Aquest proverbi pot sem-

blar sorprenent. Gairebé té, 
però, vuit segles d’antiguitat. 
És més vell que l’anar a peu. 
Alhora, conté una gran fon-
dària, amb un ensenyament 
moral molt bo. Ens mena a 
analitzar les conseqüències 
derivades d’actes petits, que 
prenen volum i transcendeixen 
bastant més enllà. Estem acos-
tumats a cercar algun detonant 

en qualsevol procés. Ens pre-
guntem què va originar una 
cosa determinada. I podem 
imaginar-ho com una bola de 
neu que llisca muntanya avall 
provocant una gran allau.

Brasa i foc fan una bona 
parella al món de la paremio-
logia. També diem “forn i bu-
gada volen foc de brasa. / La 
brasa del foc / baix la cendra, 
crema. / Foc de casa real lluu 
més que cap altre. / Foc d’oli-
ver, foc de cavaller. / Foc d’al-
zina, foc de fadrina”. Podem 
veure que aquesta petita mos-
tra ens suggereix un doble en-
focament: ser curós i vigilant 
enfront d’un ensurt posterior, 
d’una banda. De l’altra, que 
cal no quedar-se quiet. Com 
més aviat rutllem, abans en-
tendrem el sentit de dos adagis 
complementaris: “A poc a poc 
s’encén el foc” i “feina comen-
çada, mig acabada”.

Malgrat haver trobat alguns 
moments de desànim, al llarg 
del nostre pas per aquest món, 
no podem perdre de vista la 
idea que “de mica en mica, 
s’omple la pica”. És ací on 
podem dir que l’exemple de 
la formiga pren un sentit de 
referent màxim. No es dei-
xa aclaparar pel cansament. 
Malgrat projectar una certa 
fragilitat i petitesa, sempre se 
sol associar-les amb tenacitat, 
constància i treball en equip. 

Fins que aconsegueixen els 
seus objectius.

Deia Woody Allen que “el 
90 per cent de l’èxit es basa 
simplement a insistir”. D’en-
trada, pot semblar una afirma-
ció gratuïta o tòpica. Prefixa, 
però, uns principis idèntics 
amb la dita de reblar el clau. 
Una acció que consisteix en 
la reiteració de les coses, fins 
al punt de deixar-les resoltes, 
aconseguint allò que hom es 
proposa. El foc necessita tres 
elements per a mantenir-lo viu 
en una situació de supervivèn-
cia: esca, estelles i combusti-
ble. És a dir, un material que 
s’encengui a la mínima espur-
na, unes petites branques per 
prendre bé i un combustible 
que en garanteixi la durada 
i la calor abundant. En línia 
filosòfica amb aquest tema, 
tant de bo que la moralitat per 
encarar la nostra vida actuï si-
milarment: amb el trípode de 
l’esperança, la rauxa i la cons-
tància. Res no ho ha de frenar!

JoseP BallBè i urrit

Els cants de sirena

Sr. Director:
Hi ha moltes persones que 

en la seva tragèdia intenten 
per tots els mitjans escoltar 
aquests cants de sirena que di-
uen que la vida és breu, i en la 
seva irresponsabilitat deixen 
per a altres menesters que cal 
viure la vida terrenalment al 
límit de les seves possibilitats, 
amb molta passió i fervor, però 
moltes vegades amb el pene-
diment que la seva existència 
en aquest món és només cir-
cumstancial i que la naturalesa 
imprimeix el seu codi primitiu 
i regenerador sempre dins del 
caos i el desordre que existeix 
a la vida diària.

L’escriptor italià Arturo 
Graf (1848-1913) ens va dei-
xar aquesta interessant ci-
ta: “En el viatge a través de 
la vida no existeixen els ca-
mins plans, tot són pujades i 
baixades.” 

I això sol ser per a tots no-
saltres el camí de la responsa-
bilitat i l’encert de saber me-
tafòricament que cada dia ju-
guem una partida a les cartes, 
i cal saber llençar-les per tenir 
una bona mà, perquè la nos-
tra existència lamentablement 
dependrà sempre d’aquestes 
maleïdes cartes i de l’atzar que 
després vingui.

manuel Fregola navarro

Opinió personal

Sr. Director:
D’alguns ajuntaments actu-

als de la demarcació de Lleida 
m’agrada que, entre els més 
joves, s’impulsi la recollida de 
deixalles en camins i altres es-
pais dels seus municipis. Una 
tasca útil i del tot necessària. 
Queda expressat.

rusc

eNQUeSta
soleu necessitar ajuda per fer 

la declaració de la renda?

Voteu i deixeu un comentari a  
www.segre.com

Memòria 
històrica sense 
informació
Aquestes reixes 
forjades que per-
tanyien a l’antiga 
presó provincial 
es van resituar a 
la pl. Cervantes 
durant la seua 
remodelació. “Ara 
només falta que 
la Paeria decideixi 
posar-hi una nota 
informativa, ja 
que formen part 
de la memòria 
històrica de Llei-
da”, diu la lectora.

raquel torres. LLEIDA
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Deneguen excarcerar la mare del 
nadó mort a Artesa de Segre.

p. 15
La carretera de Sant Llorenç reobre
després de tres mesos d’obres.

p. 16

Un operari instal·lant els nous contenidors de recollida selectiva a Alfés el juliol del 2018.

itmAr fAbregAt

h.c./x.r.
❘ LLeiDA ❘ El consell comarcal del 
Segrià prepara un nou concurs 
per adjudicar la pròxima tardor 
la recollida d’escombraries als 
quinze municipis de la comar-
ca que fan servir illes de conte-
nidors (als altres vint-i-dos les 
recullen porta a porta). L’actu-
al adjudicatària del servei, una 
unió temporal d’empreses (UTE) 
formada per Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC) i 
la firma lleidatana Arnó, ha re-
nunciat a acollir-se a les pròrro-
gues previstes a les clàusules de 
l’adjudicació una vegada expiri 
el contracte, a l’agost. El presi-
dent el consell, David Masot, va 
donar compte ahir davant del 
ple del decret d’incoació de l’ex-
pedient per contractar la gestió 
dels residus. El servei actual es 
va adjudicar el febrer del 2018 
per 6,7 milions d’euros per qua-
tre anys prorrogables fins a dos 
més, però l’adjudicatària renun-
cia a seguir. Segons va transcen-
dir al ple, el motiu seria el cost 
final del servei, que suposaria 
un “desajust” econòmic per a 
l’empresa.

L’UTE va informar de la seua 
intenció de no prorrogar el con-
tracte a finals de l’any passat, 
per la qual cosa des de principis 
d’any es treballa en els plecs del 
nou concurs, segons va infor-
mar el consell. Va afegir que 
preveuen que entre el setem-
bre i l’octubre estigui adjudicat 
el nou, per la qual cosa hi ha la 
possibilitat que l’actual servei es 
prorrogui unes setmanes més. 
Inclou els municipis d’Aitona, 

El Segrià licitarà la recollida de brossa en 15 
pobles aquest any al renunciar l’adjudicatària
El contracte acaba a l’agost i podia prorrogar-se dos anys més, però l’UTE formada per FCC i Arnó ho 
descarta || Es va adjudicar el febrer del 2018 per 6,7 milions i l’empresa argüeix motius econòmics

equipaments serveis

Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, 
Alfés, Alpicat, Benavent, Gime-
nells, Rosselló, Torre-serona, 
Torrefarrera, Torres de Segre, 
Vilanova de la Barca, Vilanova 
de Segrià i Almacelles. Es dona 

la circumstància que la mateixa 
UTE que renuncia a gestionar la 
recollida d’escombraries amb 
illes de contenidors serà la que 
es farà càrrec de l’abocador de 
Montoliu a partir d’ara. Ho fa-
rà a l’haver arribat a un acord 
amb Romero Polo i Valoriza, 
adjudicatària actual, per donar 
compliment a una sentència del 
TSJC en aquest sentit. En canvi, 
la gestió de les escombraries als 
vint-i-dos municipis restants que 
es van acollir a la recollida porta 
a porta la porta l’UTE formada 

per Sorigué i Norvert. A Lleida 
ciutat està en mans d’Ilnet (Ro-
mero Polo i Valoriza, filial de 
Sacyr). L’UTE que deixa l’abo-
cador (precisament, Romero 
Polo i Valoriza) ja ha finalitzat 
les obres d’ampliació d’aquestes 
instal·lacions i renuncia a gestio-
nar-les. Precisament, el consell 
es va felicitar per aquest acord, 
tutelat pel Consorci de Residus, 
i va incidir que la falta de pac-
te podria haver suposat abun-
dants indemnitzacions per als 
dos grups d’empreses.

AbocAdor
La mateixa Ute que ara el 
deixa començarà aviat a 
gestionar l’ampliació de 
l’abocador de montoliu

Prorroguen el  
PUOS perquè els 
ajuntaments no 
perdin ajuts
n La Generalitat ha co-
municat als ajuntaments 
que ja estudia prorrogar 
els terminis del Pla Únic 
d’Obres i Serveis (Puosc) 
per evitar que desenes 
d’ajuntaments perdin 
subvencions al no poder 
adjudicar obres, perquè 
els concursos queden 
deserts si no incorporen 
l’alça de preus actual. El 
termini per finalitzar les 
obres del Puosc finalitza 
el dia 30 de setembre i els 
ajuntaments tenen un mes 
més per justificar els tre-
balls. Pel que fa al Segrià, 
almenys catorze municipis 
es troben en aquesta situa-
ció i s’arrisquen a perdre 
subvencions de milers 
d’euros i renunciar als 
projectes.

Suport a l’agricultura
El consell va aprovar 

també una moció de su-
port a l’agricultura des-
prés de les gelades, que 
han representat pèrdues 
de 500 milions, i una altra 
de solidaritat amb Ucra-
ïna. La comarca (Lleida 
ciutat al marge) acull sei-
xanta-vuit famílies refugi-
ades, amb dinou menors.

Tres refugiats, un amb autisme, en un 
habitatge del Grup Alba de Tàrrega

europa de l’est la guerra des de lleida

lAiA pedróS
❘ tàrregA ❘ El Grup Alba de Tàr-
rega acull tres joves refugiats 
d’Ucraïna, una dels quals amb 
autisme. Des de l’esclat de la 
guerra, l’entitat va oferir amb 
aquesta finalitat un dels seus pi-
sos, buit després d’haver servit 
per aïllar positius de Covid. El 
Grup Alba també es va prestar 
a acollir persones amb discapa-
citat per oferir-los suport.

Aquesta setmana s’han ins-
tal·lat al pis tres joves, dos co-

sins de 21 i 23 anys, el primer 
amb autisme, i una altra jove, 
de 26 anys, procedents de But-
xa i Kíiv. Van reconèixer que 
“ha estat un camí difícil i han 
viscut experiències i situacions 
molt dures” abans d’arribar a 
Tàrrega. Després de viure en 
un búnquer l’últim mes, ara es 
mostren “esperançats”. Des del 
Grup Alba van destacar que “els 
acompanyarem i els oferirem 
suport mitjançant els nostres 
serveis i professionals”.

D’altra banda, Almenar acull 
dos famílies ucraïneses proce-
dents de Mariúpol, en un habi-
tatge cedit amb aquesta finali-
tat. Són una dona embarassada 
amb quatre fills i una altra amb 
dos. L’ajuntament i voluntaris 
col·laboren en l’assistència als 
desplaçats per la guerra. En un 
altre ordre, una vintena de re-
fugiats acollits al Pallars Jussà 
(on ja viuen mig centenar) van 
acudir a Lleida a demanar la 
protecció de la UE.els tres joves refugiats acollits pel grup Alba a Tàrrega.

grUp ALbA
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Nou gerent per al consell de les Garrigues
❘ les borges ❘ El ple del consell de les Garrigues va aprovar ahir 
el nomenament de Jordi Sumalla com a nou gerent després 
de la renúncia de Gerard Aliaga per motius personals. El 
president, Jaume Setó, va explicar ahir que a la sessió tam-
bé es va ratificar l’adjudicació del servei de teleassistència.

Alba Pijuan, candidata d’ERC a l’alcaldia de Tàrrega
❘ tàrrega ❘ L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, serà la can-
didata d’ERC a les eleccions municipals de l’any que ve. 
L’assemblea local del partit la va elegir ahir com a alcaldable.

Desviat de nou a Alguaire el vol de la Seu
❘ la seu ❘ El vol entre la Seu i Madrid es va desviar ahir a l’ae-
roport d’Alguaire, segons el Diari d’Andorra. És la tercera 
vegada que això passa des que es va estrenar la línia regular, 
i per segona vegada ha estat perquè l’avió era massa gran 
per aterrar a la pista de l’Alt Urgell.

‘Graduació de neu’ per a l’Esport Blanc Escolar
❘ àger ❘ Uns cinquanta estudiants d’Aran, la Ribagorça i els 
dos Pallars van celebrar ahir a Baqueira la graduació de neu 
del programa Esport Blanc Escolar. Fins a 2.500 nens de 61 
escoles han participat en la novena edició de la iniciativa.

Cartell contra la violència masclista a Àger
❘ àger ❘ Àger ha instal·lat un cartell a l’entrada per mostrar el 
seu rebuig frontal de qualsevol tipus d’agressió masclista.

Sala-i-Martín ofereix una conferència a Tàrrega
❘ tàrrega ❘ L’economista Xavier Sala-i-Martín va assegurar 
que “la revolució digital és una oportunitat ja que el canvi 
tecnològic sempre ha estat el motor del progrés”. Va parti-
cipar dijous en el Dinar Cambra de la Cambra de Comerç 
de Tàrrega, informa Laia Pedrós.

Mollerussa obre Autotrac i 
posa 350 cotxes a la venda
Inaugura la primera edició en tres anys del certamen de vehicles 
d’ocasió || Espera vendes per valor de deu milions

certàmens automoció

j.g.m.
❘ mollerussa ❘ Fira de Mollerussa 
espera recuperar aquest any 
els deu milions d’euros de vo-
lum de negoci en la venda de 
cotxes a les fires. Així ho va 
afirmar ahir l’alcalde, Marc 
Solsona, a la inauguració de 
trenta-dosena edició d’Auto-
trac, dedicada als vehicles de 
segona mà i que no se celebra-
va des del 2019 per la Covid. 
El certamen exposa uns 350 
vehicles i compta amb la par-
ticipació d’un total de vint-i-un 
expositors: disset de cotxes, 
tres de maquinària agrícola i 
un de serveis. La previsió de 
la fira és vendre un centenar 
de vehicles durant els tres di-
es de fira. La inauguració del 
certamen va anar a càrrec del 
director general de Comerç 
de la Generalitat, Jordi Tor-
rades. El primer edil va apro-
fitar l’ocasió per demanar-li 
que la seua direcció general 
“tingui més present en els seus 
pensaments, i de passada al ta-

lonari”, les fires de Mollerussa. 
“No hem vist la importància 
de les fires fins que no s’han 
pogut fer”,  va dir Solsona. 

“És imprescindible que es 
mantingui el pols de l’activi-
tat”, va remarcar. Torrades, 
per la seua banda, va quali-
ficar la fira Autotrac com un 

“referent consolidat” i va 
recordar que la Generalitat 
tornarà a atorgar aquest any 
els ajuts destinats a les fires 
afectades per la Covid durant 
el 2021. Així mateix, la fira 
Autotrac repetirà aquest any 
el sorteig de 3.000 euros entre 
els compradors de cotxes.

j.gómez

La inauguració d’Autotrac.

AUTOTrAC 2022   GalEria d’Expositors

GARAJE DALMAU, S.A. Vehicles Volkswagen i Audi seminous, km 0 i d’ocasió, fins a dos anys de garantia i cer-
tificats per Das Welt Auto. Av. de l’Exèrcit, 44 de Lleida. Tel.: 973 288 090. Visiti’ns a  www.garajedalmau.com.

TALLERS A. MIQUEL SL. Concessionari oficial de les firmes LINDE, carretons elevadors i HAKO, fregadores i es-
combradores industrials. Fabricació i venda de cabines, giratoris, culleres hidràuliques, escombradores i extractors 
de bateries. Concessionari LINDE a la província de Lleida, Tarragona i Andorra. www.amiquel.linde-mh.es.

NAYPER MOTOR. Concessionari oficial Mercedes presenta la seva gamma de turismes i furgonetes Certified MB 
de vehicles seminous. Visita’ns  a l’estand de la fira Autotrac. www.mercedes-benz-nayper.es. 

AUTANSA 3000 MOLLERUSSA. Vehicles d’ocasió, seminous i km 0, revisats i amb garantia Renault Ocasió. 
Carretera N-II, km 484,3, 25230, Mollerussa. Tel.: 973 600 400. www.autansa3000.com.
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CaixaBank rebaixa la previsió de 
creixement i preveu pujada de tipus.

p. 22
L’Ibex-35 es revaloritza un 1,20 per 
cent aquesta setmana.

p. 22

Imatge de la reunió feta ahir per la comissió Salvem la Pagesia a la seu d’Afrucat.

JORDI ECHEVARRIA

redAccIó
❘ LLEIDA ❘ La comissió Salvem la 
Pagesia, constituïda dijous per 
unir esforços de tot el sector 
agrícola lleidatà davant de la 
crisi derivada per les abundants 
pèrdues econòmiques per les re-
cents gelades, es va reunir ahir 
a la seu d’Afrucat per aprovar 
una sèrie de propostes d’ajuts 
que transmetran a les adminis-
tracions catalana i espanyola. 
Així, segons Manel Ezquerra, 
portaveu d’aquesta comissió, 
reclamaran “ja” ajuts directes 
per afrontar que les explotaci-
ons agràries familiars puguin 
puguin tirar endavant per la 
falta d’ingressos. Demanaran 
també una reducció de mòduls 
de l’IRPF, en què també s’inclo-
guin, “a favor de la viabilitat, 
aquelles explotacions agràri-
es familiars que han hagut de 
créixer per ser rendibles i que 
van haver de convertir-se en 
societats i que queden auto-
màticament excloses d’aquests 
mòduls”. Així mateix, sol·lici-
ten una reunió tant amb Enesa 
com amb Agroseguro perquè 
es modifiquin les pòlisses per 
a una assegurança agrària mes 
atractiva i que cobreixi els cos-
tos, ja que “es continua treba-
llant amb uns paràmetres de fa 
quaranta-dos anys”.

Finalment, veuen necessa-
ri que tant la Generalitat com 
Madrid creïn ERTO similars als 
utilitzats durant la pandèmia, 
per als treballadors fixos i fi-
xos discontinus de les centrals 
fructícoles i les cooperatives. 
A més, la comissió va manifes-

Salvem la Pagesia exigeix ajuts “ja” 
pels greus danys de les gelades
Reclamen canvis en assegurances agràries, rebaixes fiscals, ajudes directes i ERTO a 
treballadors fixos || “Lleida es veu abocada a convertir-se en la Catalunya buidada”

agricultura crisi

tar preocupació pel futur dels 
milers de contractes temporals 
en perill i que es perdran per 
aquesta crisi. Així mateix, els 
ajuntaments adscrits a aques-
ta comissió demanen ajuts per 
mantenir el teixit comercial que 
envolta l’activitat agrària, ali-
ment principal perquè els pobles 
sobrevisquin.

Ezquerra va dir que Lleida es 
veu abocada a convertir-se en la 
“Catalunya buidada” davant de 
la greu crisi que pateix el camp 
des de fa anys.

n Unió de Pagesos va quan-
tificar en 13,38 milions d’eu-
ros les pèrdues provocades 
per les gelades d’aquesta 
setmana a la província de 
Lleida al sector de la fruita 
seca, sobretot en nogueres i 
ametllers.

En concret, l’organitza-
ció agrària va afirmar que 

algunes comarques tindran 
una pèrdua pràcticament del 
cent per cent de la collita, 
sobretot al pla de Lleida. El 
Segrià té pèrdues de 6,4 mi-
lions d’euros; les Garrigues, 
de 3 milions; l’Urgell, de 2 
milions; el Noguera, de 0,86 
milions i el Pallars Jussà, de 
0,66 milions d’euros.

UP quantifica en 13,3 milions les 
pèrdues en fruita seca a Lleida

Hisenda abona a Lleida 
354.000 euros de la renda

irpf renda 2021

❘ LLEIDA ❘ L’Agència Tributària va 
tornar ahir un total de 354.000 
euros a la campanya de la renda 
2021 a la província de Lleida, el 
primer dia en què s’inicien les 
devolucions, la qual cosa impli-
ca un 17 per cent més que l’any 
passat; mentre que els contri-
buents ja han presentat 10.868 
declaracions, un 7,66 per cent 
més. Fonts de l’Agència Tribu-
tària van informar que del total 
de declaracions presentades a 
tancament de divendres, 8.996 

eren a tornar, un 5,69% més 
que fa un any. D’aquestes, 695 
es van abonar ahir mateix, fet 
que suposa un increment del 
32,63% enfront de la campa-
nya anterior.

A l’Estat, Hisenda va tornar 
ahir 72,6 milions d’euros, un 
6,5% més que l’any passat; men-
tre que els contribuents ja han 
presentat 1.701.000 declaraci-
ons, gairebé la mateixa xifra 
que fa un any, amb un lleuger 
descens del 0,5%.

El preu de la llum es dispara avui un 56% 
i supera la cota dels 240 euros/MWh

crisi energètica

❘ MADRID ❘ El preu mitjà de l’elec-
tricitat al mercat a l’engròs tor-
narà a disparar-se avui dissab-
te, amb una pujada del 56,16 
per cent amb respecte ahir, 
amb la qual cosa es tallarà la 
ratxa de caigudes i tornarà a 
situar-se per sobre de la cota 
dels 240 euros per megawatt 
hora (MWh).

En concret, el preu mitjà del 
pool per avui dissabte serà de 
241,59 euros/MWh, gairebé 
87 euros més car que els 154,7 

euros/MWh d’ahir. En com-
paració amb fa just un any, el 
preu del pool per avui serà un 
115,24% superior als 71,87 
euros/MWh del 9 d’abril del 
2021.

D’altra banda, la gasolina 
i el gasoil marcaran els preus 
més elevats de la història en 
una Setmana Santa malgrat la 
bonificació de 20 cèntims per 
litre establerta pel Govern es-
panyol, una mesura que no ha 
pogut evitar que els dos carbu-

rants segueixin per sobre dels 
rècords del 2012 que van ser 
vigents gairebé deu anys.

D’aquesta manera, segons 
l’Organització de Consumidors 
i Usuaris (OCU), omplir un di-
pòsit de 50 litres amb gasoil 
costa ara uns 23 euros més que 
fa un any i al voltant de 15 eu-
ros més en cas de fer-ho amb 
gasolina, malgrat la reducció 
de 20 cèntims per litre aprova-
da pel Govern central i vigent 
des del passat 1 d’abril.

Tres anys per al 
nivell de deute 
prepandèmia

catalunya

❘ MADRID ❘ L’Autoritat Inde-
pendent de Responsabilitat 
Fiscal (AIReF) calcula que 
Catalunya assolirà el nivell 
de deute previ a la pandèmia 
el 2023, tres anys després de 
l’esclat de la Covid. 

Aquest ens projecta que el 
creixement econòmic impul-
sarà la reducció de la ràtio 
de deute de 17,5 punts del 
PIB en els propers quinze 
anys. Sota aquest mateix 
escenari, l’AIReF contem-
pla que s’arribarà al “límit 
de referència” del 13 per 
cent l’any 2043. Pel que fa 
al 2022, les estimacions so-
bre el deute català del 2022 
han millorat mig punt.

La CEOE proposa 
una pujada 
salarial del 3,5%

laboral

❘ MADRID ❘ La CEOE proposa-
rà als sindicats, en el marc 
de l’acord per renovar la 
negociació col·lectiva, una 
pujada salarial del 8% en-
tre els anys 2022 i 2024. La 
proposta de la patronal pre-
veu una pujada salarial del 
3,5% per a aquest any, del 
2,5% per al 2023 i del 2% 
de cara al 2024. Per la seua 
banda, els salaris pactats en 
conveni van pujar de mitjana 
un 2,36% fins al febrer, una 
dècima més que al febrer i 
gairebé un punt per sobre de 
la mitjana del 2021 (1,47%), 
però lluny de l’IPC, la dada 
avançada del qual per al ter-
cer mes de l’any és del 9,8%.
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Bruno Di Benedetto controla una bola en una acció del partit de dimecres a Alcoi.

área 11

El Finques Prats, a certificar 
avui l’accés a la Final Four
Rep a l’Onze de Setembre el Quévert (20.30) amb avantatge d’1-4 de l’anada

hoquei WS europe Cup

joSé cArloS monge
❘ lleiDa ❘ El Finques Prats Lleida 
rep avui a l’Onze de Setembre 
el Quévert francès (20.30) amb 
l’objectiu de ratificar la classi-
ficació per a la Final Four de la 
WS Europe Cup, després de l’1-
4 aconseguit pels lleidatans a la 
pista francesa en el partit d’ana-
da. El Llista, que ha guanyat les 
tres últimes edicions d’aquesta 
competició, espera defensar el 
títol a la Final Four que es dis-
putarà a la localitat portuguesa 
de Paredes els propers dies 22, 
23 i 24 d’aquest mes.

El tècnic de l’equip, Albert 
Folguera, no vol que l’equip es 
relaxi malgrat el clar resultat 
que van obtenir a l’anada. “Per 
a nosaltres és molt important 
jugar aquesta Final Four”, ex-
plicava ahir. “No podem per-
metre’ns el luxe de fer un mal 
partit. És una competició que 
afrontem d’aquí a quinze dies 
i no volem fer un mal enfron-
tament”, afegia. Folguera, que 
compta amb tota la plantilla a 
la seua disposició, advertia que, 
malgrat el que pugui dir el resul-
tat de l’anada, “davant tenim un 
rival que ens crearà problemes”.

A més, recordava que “fa tres 
o quatre anys havíem guanyat 
a l’anada 1-6 a Girona i al duel 
de tornada se’ns van arribar a 
posar 1-5. Després vam guanyar 
7-5, però hem d’anar molt amb 
compte i també tenim l’experi-

ència d’altres partits d’aquest 
any que semblava que teníem 
guanyats”, va valorar el tècnic 
Folguera.

“Màxim respecte al rival”
“A aquestes alçades de la 

temporada no ens podem equi-
vocar”, afegia. “Cal tenir el mà-
xim respecte al rival, perquè 
ningú fa un desplaçament tan 

llarg per passar-ho bé. Hem de 
guanyar també aquest partit i 
si han arribat fins aquesta ron-
da per alguna cosa deu ser”. Va 
demanar també el suport del 
públic. “El dia del Barça va es-
tar molt bé i l’Onze de Setem-
bre va mostrar un gran aspecte. 
Ara demano a l’afició que vin-
gui a donar-nos suport, perquè 
ens juguem l’accés a una Final 

Four a la qual no podran anar 
per recolzar-nos, perquè és a 
Portugal. Esperem que vinguin 
per demostrar que estan amb 
nosaltres i per agrair-nos tot el 
que hem fet fins ara. Ens juguem 
poder lluitar per un altre títol”, 
va recordar.

D’altra banda, el sorteig de la 
Copa serà el dia 20, a les 11.00, 
a Lleida, seu del torneig.

teniS torneig Setmana Santa

❘ lleiDa ❘ El XXXII Torneig de 
Setmana Santa-XXI Trofeu Al-
bert Costa, que es va iniciar 
ahir a les instal·lacions del Club 
Tennis Urgell, es va quedar 
ahir sense representació llei-
datana, després que els quatre 
tenistes participants caiguessin 
eliminats en primera ronda.

Martí Franco, jugador del 
CT Lleida i vigent campió del 
Masters Provincial, va presen-
tar una forta resistència contra 
José María Rodríguez, davant 
de qui va acabar cedint per 7-
5 i 6-3. Per la seua part Da-
niel Culleré, que va entrar al 
quadre a última hora, va tenir 
opcions contra Ramón Talín, 

però va perdre en tres sets amb 
parcials de 2-6, 6-2 i 6-1.

Maria Pardo, també del Club 
Tennis Lleida i subcampiona 
del Masters Provincial Infan-
til, va perdre contra Sofia Bar-
rios, també en tres sets, amb 
parcials de 6-7 (5), 7-5 i 6-1. 
Finalment, Eva Alentà, del CN 
Lleida i vigent campiona del 

Masters Provincial Aleví, va 
caure jugant contra Maria Pa-
rés per 6-2 i 6-1.

La jornada d’avui, en la qual 
entren els caps de sèrie, comen-
çarà a les 15.00 hores. Demà 
es perfilaran els semifinalistes, 
que jugaran dilluns a partir de 
les 10.00 i les finals són el di-
marts 12 a les 10.30.

El Trofeu 
Albert Costa es 
queda sense 
lleidatans
Els quatre van caure 
eliminats ahir

la lleidatana maria Pardo, durant el partit d’ahir.

automobiliSme gp d’auStràlia de f1
efe

el Ferrari de carlos Sainz, durant l’entrenament d’ahir.

Els Ferrari lideren el primer dia 
en el remodelat Albert Park
❘ melbourne ❘ Carlos Sainz (Fer-
rari) i Charles Leclerc (Ferrari) 
van liderar ahir els entrena-
ments lliures del Gran Premi 
d’Austràlia, que torna al calen-
dari després de dos anys d’ab-
sència, en un remodelat traçat 
d’Albert Park. El madrileny 

Sainz va quedar primer a la tan-
da matutina, seguit del seu com-
pany Leclerc i els dos Red Bull. 
A la sessió de tarda va ser el 
monegasc el que es va imposar, 
al davant de Verstappen (Red 
Bull) i el mateix Sainz. Alonso 
(Alpine) va quedar novè i quart.

“Indiferència” 
del Govern per 
la proposta 
d’Aragó
El COE convocarà 
una nova reunió

olimpiSme

Acn
❘ barcelona ❘ El Govern ha re-
but amb “indiferència total” 
la contraproposta del presi-
dent d’Aragó, Javier Lam-
bán, per a la candidatura 
als Jocs Olímpics d’Hivern 
2030. L’executiu aragonès 
ha plantejat que les modali-
tats d’esquí alpí i d’esquí de 
fons, així com l’snowboard i 
l’esquí acrobàtic, es repartei-
xin entre Catalunya i Aragó.

Fonts del Govern de la 
Generalitat van explicar a 
l’agència ACN que assisti-
ran a la nova reunió que té 
previst convocar el COE i 
asseguren que no deixaran 
“la cadira buida”, com va 
fer Aragó a l’última reunió, 
però van avançar que no es 
mouran de l’acord tècnic que 
ja s’havia tancat entre totes 
les parts. En aquest sentit, 
remarquen que “l’acord cor-
recte i adequat” és el pacte 
al qual s’havia arribat des-
prés de mesos de treball.

L’acord amb el COE
Segons l’acord amb el 

COE, que ara Aragó no ac-
cepta, l’esquí alpí es faria a 
la Molina-Masella i l’esquí 
acrobàtic i l’snowboard, a 
Baqueira-Beret. L’esquí de 
fons correspon a Aragó, 
però l’executiu de Lambán 
vol un nou repartiment. El 
COE va anunciar una nova 
reunió.
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