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Okupan dos viviendas de 
Albesa preparades para 
la acogida de refugiades 
El Ayuntamiento ya ha iniciada los trómites para recuperar las casas coMARQuEs 1 PAG.n 

FOTO: Núria Garda I la tradicional Processó dels Dolors de Bellpuig abrió ayer la Sema na Santa de este 2022 

El ICG Lleida 
revive al 
equipo ACB 
con su vigésima 
victoria 
El ICG Lleida revivió al mítico 
equipo ACB con su vigésima vic
toria. El Acunsa Gipuzkoa se vio 
literalmente arrollado por la in
tensidad de los leridanos lide
rades por el ya recuperada Mi
chael Carrera. El partido acabó 
con 96 tantos contra 84 del Gi
puzkoa. FOTO: Pol Puertas I El equipo que subió a ACB recibió un homenaje 
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La residencia 
de Tremp 
"era un caos", 
aseguran sus 
trabajadoras 
Declaran en la causa que in
vestiga la muerte de 64 abue
los por un brote de Covid y 
afirman que 1/había gente pi
dienda ayuda en los pasi iiOS11

• 
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La oposición 
implora una 
estación de 
buses digna 
La oposición en la Paeria de 
Lleida reclama al alcalde un 
espacio con servicios digno. 

I EM ... DEL DIA I I C. .;, 

El Pirineu de 
Lleida prevé 
una ocupación 
de basta el 90% · 
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La Urbana 
'para' una fiesta 
no autorizada 
en les Basses 
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PÀGINA DOS I 

Santes Maria Cleofàs, casada; 
Casilda, verge; Valtrudis, 

abadessa; sants Acaci, Hug i 
Marcel, bisbes 

Abril tronat, bon 
any assegurat 

AVUI FA 

YS 
IJM» Es publica a Màlaga 

un ban ordenant l'expulsió 
immediata de tots els jesuï
tes. 

11:§ .. Després de la victòria 
del General Ulysses S. Grant 
davant del General Robert E. 
Lee, a Appomattox, es ren
deixen els exèrcits confede
rats. És el final de la Guerra 
de Secessió dels Estats Units 
amb la victòria del Nord. 

ll:f:!•• Neix a Lleida Pius 
Font i Quer, 
botànic, far
macèutic i 
químic català, 
que va morir 
l'any 1964. 

ltJI:• Mor Manuel Carras
co i Formiguera, fundador 
d'Unió Democràtica de Cata
lunya. Va ser assassinat pels 
franquistes. 

IW• Per sorpresa (era 
Dissabte Sant), el govern es
panyol del centrista Adolfo 
Suarez legalitza el PCE, que 
va jugar un paper força im
portant durant la transició. 

ANADON Balmes, 44 

BARIOS BAQUERO Riu Ebre, lO 

GARRÓS Prat de la Riba, 53 

FREIXINET Passeig de Ronda. 70 

GARRÓS Prat de la Riba. 53 

La Punxa 
I 

Josep Ramon Correal 
correalmodol@gmail.com 

Jocs d'hivern, sí o sí 
Posar en dubte els beneficis dels Jocs d'hivern 
al Pirineu és motiu per plegar de governar. El 
polític té delegada la responsabilitat de decidir. 
No necessitem cagadubtes al capdavant dels 
governs. Suïssa és el país dels referèndums. En
guany està previst de celebrar-ne quatre sobre 
temes tan diversos com la prohibició d'experi
mentar amb animals o protegir els menors de 
la publicitat del tabac. Amb els referèndums cal 
anar molt amb compte 

nes i va sortir que no. Són rarets els suïssos. I 
els catalans també. Ara mateix convocar, no un 
referèndum, sinó dos, sobre els Jocs Olímpics 
d'hivern al Pirineu és abocar tot el cabàs. Si un 
governant no té clar que el Pirineu no tornarà a 
tenir mai més una oportunitat com aquesta de 
rebre inversions i d'escampar la seva imatge, ja 
podem plegar les gàbies. En això cal aprendre 
de Lamban. Ni per un segon no dubta a voler 

perquè els carrega el l e , d b 
diable. A Suïssa mateix, E s releren ums so re 

els Jocs. Tots els es
forços van adreçats a 
treure'n el màxim pro
fit. Mentrestant, nosal
tres, només fem que 
discutir si és gall ina o 
gallimarsot. 

l'any 2012, van celebrar 
un referèndum per in
crementar les vacances 
de quatre a sis setma-

els Jocs d'hivern són 
una pèrdua de temps 

RETROSPECTIVA DE LA SEU VELLA ARXIU FOTOGRÀFIC DE L'INSTITUT 0 1 ESTUDIS ILERDENCS 

Vista de la ciutat de Lleida, amb la Seu Vella al fons, després d'una nevada I Fons Gómez Vidal (1971) 

ONCE DEL 08/04/22 

72561 
BONOLOTO DEL 08/04/22 

01-08-26-27-41-47 
COMPL. 28 REINT.: 7 

ENCERT ANTS EU ROS 
6 o POT 
5+C - 1- 205.463,05 ç- 85 1.208.61 
4 4.572 35:58 
3 90.766 4.00 
llEINI. 547.168 0,50 

SORTEJOS 

SUPERONCE DEL 08/04/22 

04-05-06-13-17-22-23 29-31-
32-35-39-41-46-53-61-63-69-

70-76 
GORDO PRIMITIVA DEL 03/04/22 

06-09-34-50-. ~LAu: 9 
~.--------ENCERTANTS ----"'-EUR':';'0=-5 
5+1~--~0(-----------,. POT 
5+0 o 0,00_ 
4+1 _3~1~----""6.9¡,¡;5ft'-1 ';<l43~ 

----¡.¡:¡r- 175 221.02 
~3~+~1---,93~2~--~4~7~43~ 

3+0 8.058 ~ 
----:_2~+~1 -------.",:15~355 /.LU 

2+0 131.075 3;óo 
RDNT, 264.144 1,50 

I PRIMITIVA . DEL 07/04/22 

10-20-26-39-44-4 
COM PL.: 02 RE INT. 4 

ENCERTANTS EU ROS 
Ó+REINT. o POl 

6 o POl 

5+C 3 84.365.91 
5 128 4.284.21 
4 9.151 96.80 
3 179.571 8.00 
RE INT. 1.264.148 1.00 

__ .......,.CL---~ DELOó/04/22 

03-04-29-35-45-48 
COMPL : 02 REINT.' 7 

JOQ.: 688741 

DEL 08/04/22 

01-15-16-38-45 ESTR. : 4-11 
---;:-..,...-----'ENCER~,_,TA=NT,._S _ ----c-'E'-"'UR"-"0"'--S 

5+2 0 EUROPOI 
5+1 o o oo-
5+0 5 1864~34 

_;47'+~2 ___ __,3<;;4;- 1.618,33 
4+1 610 166 16 
3+2 1.447 74 05 
4+0 1.456 51 71 

2+2 21.524 17 49 
3+1 29.759,___--,7.14JL 
3+0 72.027 1 o 86 
1+2 119.901 790 
2+1 ~71.8.96 6 32-
2+0 1.146.720 4,19 

DEL 08/04/22 

7·7·1 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



DISSABTE 9 D'ABRIL DE 2022 COMARQUES 17 

Treballadores de la 
residència de Tremp 
declaren que al brot 
de 2020 hi havia ''caos// 
Confirmen al jutjat que hi havia gent 
"demanant ajuda al passadís" del centre 
Tremp 
LAURA CORTÉS (ACN) 

"Va ser un caos. Ningú coneixia 
el pla de contingència, ningú te
nia EPis i només els donaven una 
mascareta a la setmana". Això és 
el que, segons l'advocat de l'acu
sació popular, Xavier Prats, van 
declarar ahir treballadores de la 
residència Fiella de Tremp, on 
l'any 2020 van morir per covid 
64 residents. Ho van fer al jutjat 
d'instrucció de Tremp, en la cau
sa oberta per un delicte contra la 
seguretat en el treball contra l'ex
directora i l'exresponsable d'Hi
giene Sanitària del centre. Prats 
també va explicar que treballado
res citades ahir havien reconegut 
que es van trobar "soles", que no 
sabien qui treballava i qui no, que 
no van rebre cap tipus de forma
ció i que "hi havia residents de
manant ajuda al passadís". 

En total està previst que decla
rin 49 treballadores. Ahir ho van 
fer 9 i una altra desena estan ci
tades tant el19 com el 26 d'abril. 
Faltarà també algun altre dia que 
disposi la jutgessa per escoltar les 
treballadores que havien de com
parèixer el 4 i S d'abril, unes de
claracions que es van suspendre 
perquè un dels advocats de la de-

FOTO: L C. (ACN) I Dues treballadores del centre sortint dels jutjats 

fensa estava de baixa. Aquesta in
vestigació pretén aclarir si durant 
el brot del novembre de 2020 es 
va comptar amb els equips de 
protecció necessaris per treballar 
amb seguretat. Segons Prats, que 
va estar present a les declaraci
ons, es confirma que no. A més, 
va destacar, que amb els testi
monis d'ahir queda palès, va dir, 
que es va incomplir el pla de con
tingència i que això va provocar 
falta de personal i la mort de 64 

residents. Les declaracions d'ahir 
s'emmarquen en la causa oberta 
contra dues extreballadores del 
centre per un delicte contra la se
guretat en el treball. Pel que fa a 
l'altra causa oberta contra les ma
teixes investigades, per homicidi 
imprudent i tracte degradant per 
la mort dels residents, van de
clarar al jutjat de Tremp Mossos 
i responsables de Salut el 31 de 
març. Aquell dia, els testimonis 
van ratificar el"descontrol total". 

Mor un motorista lleidatà 
en un accident a l'N-260, al 
terme de Guils de Cerdanya 
Un motorista lleidatà va morir 
ahir en un accident que es va 
produir al quilòmetre 182 de 
N-260, al terme municipal de 
Guils de Cerdanya (Cerdanya). 
En aquest sentit, cal indicar que 
per causes que s'investiguen, un 
turisme va envestir la motoci
cleta que conduïa la víctima, se- • 
gons van afirmar fonts del Ser

Un turisme · 
va envestir la 
motocicleta 
de la víctima 

vei Català de Trànsit (SCT). Els 
serveis d'emergències van ser 
alertats del sinistre a les 18.39 
hores i arran de la incidència 
es van activar sis patrulles dels 
Mossos d'Esquadra, dues do
tacions dels Bombers de la Ge
neralitat i diverses ambulàncies 
del Sistema d'Emergències Mè
diques. Segons van confirmar a 
LA MAÑANA fonts properes, el 

Intervenen 
18.940 euros 
a la frontera 
de la Farga 
de Moles 
La Guàrdia Civil va intervenir 
dijous 18.940 euros a l'interior 
del recinte de la Farga de Mo
les, a les Valls de Valira. Cap a 
les 11.00 hores els agents van 
aturar un vehicle amb cinc per
sones i procedent d'Andorra 
que circulava pel carril verd, 
que indica que els seus ocu
pants no tenen res a declarar. 
Un d'ells va dir que tenia 8.000 
euros. Un cop feta la verifica
ció fiscal, es van trobar fins a 
19.940 euros dins les pertinen
ces d'un home. Va poder conti
nuar amb 1.000 euros. 

cu 
A 

motorista era veí d'un municipi 
lleidatà proper al lloc on es va 
produir l'accident mortal, però 
al tancament d'aquesta edició 
no havia transcendit de quin es 
t ractava ni l'edat. Segons van 
indicar fonts del Servei Català 
de Trànsit (SCT) des de l' inici 
d'aquest any 2022 un total de 
37 persones han mort·a la xarxa 
viària interurbana de Catalunya. 

Confirmen 
la presó 
provisional 
pe.r a la mare 
del nadó mort 
L'Audiència de Lleida ha confir
mat la presó provisional per a 
la dona detinguda per la mort 
del seu nadó de tres mesos 
a Artesa de Segre el 28 de fe
brer. Rebutja així el recurs de 
la defensa en considerar que 
existeix risc de fugida i per la 
gravetat dels fets. El jutge d'ins
trucció 1 de Balaguer va orde
nar el 4 de març presó provisi
onal tant per a la mare del nen 
com pel pare, però la Sala en
cara no s'ha pronunciat sobre 
l'home, ja que els recursos de 
es van presentar per separat. 

RA 
ER 

TEMPORADA DE PR AVERA 
agenda.balaguer.cat 

sayncultura 
~alaguer 
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