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1 pag. 32 
El Bar~a malgasta una ocasió d'or 
per posar-se líder i ja no depen de 
si mateix per guanyar la Lliga 

1 pag. SO 
La Cambra del Llibre confirma el 
'podi' de Sant Jordi pera l'escriptora 
de Tremp Maria Barbal 

El Govern no tornara la 
gestió de la residencia de 
Tremp a la Fundació Fiella 
61 morts 1 Esta 
intervinguda des del 
novembre i Fiscalia va 
abrir diligencies per 
l'alta mortalitat 

Sant Joan de Déu 11 

La continuara dirigint 
almenys quatre anys a 
!'espera d'una solució 
final per al centre 

La Covid dispara 
l'atendó de salut 
mental a menors 
i persones soles 

Obertura de bars 
i restaurants de 
nit i deaet de toe 
deque a 
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Lleida destrueix 
en un any 4.400 
llocs de treball i els 
aturats pugen en 
10.500 persones 
Per contra, agricultura i 
indústria creen ocupació 

La crisi del corona virus ha des
tru1t l'últim any 4.400 llocs de 
treball a la província de Lleida 
i ha incrementat en 10.500 per
sones el nombre d'aturats, fins 
a arribar a un total de 27.200, 
segons les darles de l'Enquesta 
de Població Activa (EPA) relati
ves al primer trimestre d'aquest 
any. 

ECONOMIA 1 25 

Tecnologia 
punta deis 
Tedax. 

Els Tedax desactiven aquest 
any 63 bombes de la Guerra 

El Xalet modernista deis Camps 
Elisis, desvalisat i deteriorat 
La Paeria !'arregla després que okupes s'emportessin cablatge i aixeteria 

LLEIDAI9 
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Projectils de tot tipus, un 80% deis quals són 
encara de la cantesa espanyola 

Pardinyes torna 
a sortir al carrer 
contra l'alberg 
Nova cassolada amb 250 per
sones a favor de la residencia 
i demanen dia.J.eg per replan
tejar l'alberg. 
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LLEIDA 111 

Enel projeda 
un pare eolic als 
Omells de na Gaia 
El permís d'obres per implan
tar-lo comportaría 1,2 mili
ons a l'ajuntament, que dona 
suport al projecte. 
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La Generalitat no tornara la gestió de la_ 
residencia de Tremp a la Fundació Fiella 
Planteja de moment deixar-la en mans de Sant Joan de Déu durant quatre anys 11 Al centre, intervingut 
des de 28 de novembre, es va registrar un brot de Covid-19 que va causar 61 morts 

REDACCIÓ/ ACN 
1 LLEIDA 1 La gestió de la residencia 
de Tremp no tornara a mans de 
la Fundació Fiella i la continuara 
assumint Sant Joan de Déu-Ter
res de Lleida alrnenys durant els 
quatre anys vinents. Aquesta és 
la proposta inicial que ha fet el 
departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies en el marc del 
debat que manté sobre el futur 
del geriatric, on a finals de l'any 
passat es va registrar un greu 
brot de Covid que va causar 61 
morts. Fonts de la Generalitat 
van assegurar ahir que, després 
de fer-se públic que descarta 
tornar la gestió a la fundació, 
aquestes negociacions es troben 

REACCIONS 

Fonts de la Fundació 
van assegurar que 
no en tenen cap 
comunicació oficial 

CRONOLOGIA 

Primercas 
1 19 de novembre: Es detecta el 
primer contagi d'un empleat de 
la residencia de Tremp. L:'ende
ma, cribratge massiu. 

Els positius, en augment 
1 23 de novembre: Hi ha 57 po
sitius. Van en augment i a finals 
de setmana són 121 (96 resi
dents i 25 empleats). 

lntervenció del centre 
1 28 de novembre: Salut posa 
la residencia en mans de GSS. 
Hi ha una desena de residents 
morts i gairebé tota la plantilla 
esta contagiada o confinada. 

la Fiscalía obre diligencies 
1 22 de desembre: La Fiscalía 
obre diligencies després de re
bre !'informe que havia sol·lici
tat dos setmanes abans a Salut. 

Un cotxe fúnetne davant de la residencia de Tremp el mes de desembre passat. 
El geriatric, sense contagis 
125 de desembre: Salut anuncia 
que el centre passa a estar clas
sificat com a verd, la qua! cosa 
significa queja no hi ha casos 
de Covid. Hi ha hagu~61 morts. 

ara per ara en stand by. 
Segons va avant;ar Eldiario. 

es, un cop analitzades les actes 
de la inspecció deis serveis so
cials i la intervenció del centre 
davant de les "greus deficien
cies" que s'hi van detectar, el 
departament va requerir a la 
fundació que trobés una nova 
gestora per a la residencia amb 
el vistiplau de la conselleria. 
La proposta de l'entitat ha es-

tat Sant Joan de Déu, que és al 
capdavant del geriatric des del 
gener passat. 

Des del patronat de la Fun
dació Jaume Fiella, el seu presi
dent, Juan Antonio Mateo, va 
confirmar mantenir converses 
amb la conselleria per trobar 
la millor solució pero va negar 
haver arribat a un acord defi
nitiu. Perla seua part, fonts de 
l'entitat van assenyalar que no 

tenen cap comunicació oficial 
sobre la decisió. 

Val a recordar que la conse
lleria de Salut va intervenir el 
geriatric el 28 de novembre i el 
va posar en mans de Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS). No obs
tant, a coment;aments de gener 

. la va traspassar a Sant Joan de 
Déu-Terres de Lleida, que actu
alment continua al capdavant 
del centre. 

Sanitat estudia amb Catalunya 
i Aragó vacunar els temporers 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El ministeri de Sanitat no 
ha tancat la porta a vacunar els 
temporers i ho estaria estudiant 
juntament amb Catalunya, Ara
gó i Andalusia. Segons va publi
car ahir Heraldo de Aragón, és 
un tema que l'Estat debat amb 
les comunitats autonomes, si bé 
encara no hi ha res tan ca t. Fonts 
del govern d'Aragó van explicar 
que "és una possibilitat que es
tava oberta en el seu moment, 
pero que depen de !'estrategia 
nacional i de la disponibilitat 
de dosis". Els alcaldes del Baix 
Segre fa setmanes que demanen 
una vacunació massiva a la po
blació per evitar un rebrot com 
el de la campanya de la fruita 
passada. 

D'altra banda, el PSC va re
clamar un "pla social urgent, 
amb els recursos necessaris i co
ordinació institucional per aten
dre les persones vulnerables que 

lmatge de l'alberg d'Aicarras, que acollira temporers. 

arriben a Lleida i es troben en 
situació irregular i no poden tre
ballar". El diputat Osear Ordeig 
va destacar que "ens trobem en 
una nova campanya de la fruita 
i no ens podem permetre que 

es repeteixi la situació viscuda 
l'any passat". 

Per aquesta raó, han regis
trat una proposta de resolució 
amb mesures amb l'objectiu 
d'evitar-ho. 

Mentrestant, la Fiscalía de 
Lleida va obrir diligencies d'in
vestigació penal contra la direc
ció de la residencia per 61 pre
sumptes delictes d'homicidi per 
imprudencia. En aquest sentit, 
fonts judicials van assenyalar 
que la Fiscalía esta pendent de 
rebre !'informe dels Mossos, que 
ja han acabat les accions previes 
i els interrogatoris que havien 
de dura terme. 

Canvi de gestió 
1 8 de gener: Salut traspassa la 
gestió del centre de Tremp de 
GSS a Sant Joan de Déu-Terres 
de Lleida. 

Sort prorroga fins al 6 de maig 
el tancament d'equipaments per 
frenar la propagació de la Covid 
ACN 1 REDACCIÓ 
1 SORT 1 L'ajuntament de Sort, 
seguint les recomanacions de 
la conselleria de Salut per fer 
front al rebrot de Covid, ha 
decidit prorrogar fins al 6 de 
maig les restriccions munici
pals per frenar la propagació 
del corona virus al municipi. 
D'aquesta manera, els pares 
infantils i les instaHacions 
municipals seguiran tancades. 

A més, alguns serveis es po
den veure afectats per aques
tes mesures preventives. Ai
xí mateix, l'ajuntament va fer 
una C:rida a la responsabilitat 
ciutadana i va demanar a tota 
la població l'estricte compli
ment de l'aillament en cas que 
sigui necessari. A Sort, el risc 
de rebrot és d'1.192,98 punts, 
molt per sobre delllindar de 
100 a partir del qual es con
sidera que és alt, i en l'última 
setmana hi ha 19 casos acumu-

lats. En aquest sentit, cal recor
dar que l'ajuntament de Sort 
va coment;ar a aplicar aquestes 
restriccions fa un mes, a finals 
de mar~. 

D'altra banda, el consistori 
de Llavorsí, també al Pallars 

ALTRES LOCALITATS 

Llavorsí alerta d'un brot 
"molt important". 
al municipi i demana 
extremar les precaucions 

Sobira, ha alertat que tenen 
un brot "molt important" al 
municipi i va demanar que 
s'extremin les mesures pre
ventives. Segons les últimes 
dades de Salut, que correspo
nen a diumenge passat, el risc 
de rebroten aquesta localitat 
és de 319,83. 
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