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Treballadores de la residencia
de Tremp se sumen al relat de
la falta de seguretat i protecció
La germana de l'exdirectora, l'única que assegura que
hi havia EPis i que tots coneixien el pla de contingencia
Tremp
LAURA CORTÉS (ACN)
Més treballadores de la residencia de Tremp segueixen relatant
davant la jutgessa la situació de
caos i de falta de seguretat i protecció que van viure durant el
brot del novembre de 2020 en
que van acabar morint per Covid
64 residents. Només la germana
de la llavors directora del centre
va assegurar al jutjat que hi havia
EPis i que tothom coneixia el pla
de contingencia. "Estava sobre la
taula i signat pels treballadors",
va declarar la dona, segons l'advocat de l'acusació popular, Xavier Prats, que va assistir ahir a les
declaracions De fet, van declarar
8 treballadores, que es van sumar
a les 9 del passat 8 d'abril. En total esta previst que declarin 49
treballadores. La resta ho faran el
26 d'abril i el 8 i el15 de juny.
Una de les treballadores de
la residencia Fiella que va declarar ahir al jutjat d'instrucctó de
Tremp va ser la germana de la llavors directora. Va reconeixer que
no es prenia la temperatura als
treballadors t que no hi havia un
control horari. Sí que va assegurar que hi havia Equips de Protecció Individual (EPI) per a tothom
i que podien demanar guants i
mascaretes quan volguessin. En
canvi, les altres treballadores que

Reclamen més
controls per
evitar la pesto
porcina africana
Unió de Pagesos insisteix al Departament d'Acció Climatica,
Alimentació i Agenda Rural que
cal extremar tots els controls
per evitar que la pesta porcina
africana entri a Catalunya i a la
resta de I'Estat i es propagui,
ja que els efectes poden ser
molt greus per al sector porcí.
En aquest sentit, pel sindit::at,
un deis principals objectius per
evitar !'entrada és controlar
la població de porcs senglars,
amb una densitat molt alta des
de fa anys a Catalunya, per tal
que la malaltia no hi arribi a través d'un corredor natural.

ElsBombers
fanen una
setmana8
rescats a la
demarcació
Jutjat de Pnmera lnst~nc1a
i lnstrucc1ó de Tremp

FOTO: L. Cortés (ACN) / lmatge del jutjat de Tremp on ah ir van declarar més treballa dores de la residencia
van declarar ahir i les que ho van
fer el 8 d'abril ho van negar. Van
dir que no hi havia EPI, que només els facilitaven una mascareta
per setmana i que si en demanaven més, els hi ho retreien.
La germana de la directora
també va manifestar que hi havia
un pla de contingencia i que tot-

hom el coneixia, pero la resta de
treballadores van negar aquest
extrem. "Ningú coneixia el pla de
contingencia", van assegurar. Una
d'elles va explicar que va ser contractada com a auxiliar de geriatría a través de !'empresa de neteja i que només tenien un vestidor
per canviar-se, sense ventilació,

mentre que després que Salut
intervingués la residencia, es van
habilitar tres vestidors en diverses plantes i amb ventilació. Les
declaracions s'emmarquen en la
causa oberta per un delicte contra la seguretat en el treball contra l'exdirectora i l'exresponsable
d'Higiene Sanitaria del centre.

El CSIF exposa la falta de
personal a l~dministració
General de l'Estat _a Lleida
El president del CSIF Lleida, Modesto Berciano, i un deis delegats del sindicat a !'Administració General de I'Estat (AGE) es
van reunir ahir amb el subdelegat del Govern a Lleida, José
Crespín, i la secretaria general.
En aquest sentit, cal indicar que
l'objectiu de la citada reunió era
repassar "les gravíssimes carencies de I'AGE a Lleida, en especial la gravíssima falta de perso-
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nal". Davant d'aquesta situació,
des del CSIF Lleida van fer propostes, tant per al personal laboral com funcionari, "per tal
de garantir que els capitals serveis, com son atur, jubilacions,
vides laborals, DNI, carnets de
conduir, AGBS, entre d'altres,
que ofereixen els treballadors
públics estiguin a !'altura del
que es mereixen tots els lleidatans", van indicar.
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Els efectius del GRAE de
Bombers de la Generalitat
van dura terme un total de
set rescats de muntana, un
rescat en un pou o cova i
una recerca d'una persona
que s'havia perdut entre
el dissabte dia 9 i el passat
dilluns dia 18 a la demarcació de Ueida. Cal recordar
que la persona rescatada
d'un pou o cova va ser l'espeleoleg que diumenge es
trobava exhaust i no podía
sortir del Pou de la Grallera Gran del Corralot, a Sant
Esteve de la Sarga.

Despreniment de
roques i pedres a
I'N-230, al terme
de Vilaller
La carretera N-230, al quilometre 128, al terme de Vilaller, va
patir ahir un despreniment de
roques i pedres. Emergencies
va ser alertada a les 17.41 hores i un turisme va patir d'anys
amb una de les pedres, pero
no va haver-hi ferits. A més, a
la C-13, a la Sentiu de Sió, un
turisme va tenir una sortida de
via i el conductor, de 78 anys,
va patir un fort cop al pit, mentre que a la mateixa carretera,
pero a Bassella, una dona va
ser ferida en un altre accident . .
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El Tren deis Llacs inicia la nova
temporada el dio de Sant Jordi
El tren turístic, que connecta la ciutat de Lleida
amb la Pobla, circulara fins el 29 d'octubre
la Pobla de Segur
REDACCIÓ
El Tren deis Llacs inicia la seva
catorzena temporada de servei turístic amb el Tren Historie
el dia de Sant Jordi, 23 d'abril, i
estara en circulació els dissabte
fins al 29 d'octubre. Operat per
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) amb la col-laboració de la Diputació. de Lleida i
I'Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida, aquest tren turístic
connecta la ciutat de Lleida amb
La Pobla de Segur (Pallars Jussa),
tot travessant congosts de les serralades prepirinenques i resseguint el perfil deis grans embassaments que es troben en el curs
del riu Noguera Pallaresa. Durant
la temporada 2022 el Tren deis
Llacs tara 28 circulacions.
Amb motiu de la primera cir-

FOTO: ACN 1lmatge del Tren deis Llacs en el seu trajecte pel Prepirineu
culació de la temporada 2022
del Tren deis Llacs i de la Diada
de Sant Jordi, !'oficina de turisme
de l'ajuntament de La Pobla de
Segur ha organitzat diverses ac-

tivitats que amenitzaran la visita
deis viatgers. Les associacions de
Raiers i Fallaires i Pubilles de la
Pobla de Segur rebran als primers
viatgers i convidats amb els ves-

tuaris t radicionals i els lliuraran
una rosa. A la tarda, abans de la
circulació prevista de tornada en
sentit Lleida, se celebrara un 'cafe-concert' amb música en directe pels assistents. Concretament
el Tren Historie realitzara un total
de 24 circulacions: t ots els dissabtes des del 23 d'abril fins al 16
de julio! i a partir de l'agost, torna a reprendré el servei des del
20 d'agost fins al 29 d'octubre; i
el Tren Panoramic fara 4 circulacions: el 23 i 30 de juliol i el 6 i
el 13 d'agost. El Tren deis Llacs
passa per un total de 40 túnels i
75 ponts durant 89 quilometres
de trajecte en dues hores aproximadament, en un entorn d'una
bellesa espectacular. Amb el Tren
Historie les persones usuaries retrocedeixi n en el temps gracies a
la seva antiga estetica.

Talarn destaca els \\valors
socials// de celebracions
com I'Aplec de Montalbó
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, va presidir
ahir els actes de celebració de
la Festa de la Mare de Déu de
Montalba, al municipi de Preixana, que es van celebrar a l'entorn
de !'ermita que li dona nom i que
dilluns van incloure la celebració
del 50e aniversari de I'Aplec de
Monta Iba.

El president de la Diputació,
Joan Talarn, es va adre~ar als presents tot recordant que, malgrat
la globalització i el cosmopolitisme emergent, els "vincles locals"
continuen sent els que es mantenen més forts entre la població,
els que conformen la memoria
cultural, la cohesió social i la
identitat col·lectiva.

FOTO: Dlputacló 1lálarn presidí ah ir l'acte a l'ermita de Monta Iba

Assemblea de
JARC sobre
els ajuts per
les gelades
a Almenar
Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) va celebrara
ahir a les 20 h, a la Sala 1 d'octubre d'Aimenar una assemblea per
tractar diferents aspectes sobre
les afectacions de les gelades. Des
de JARC afirmen que "continuem
fent pressió per demanar suport
pels afectats per les gelades". JARC
(organització agraria pertanyent a
COAG) convoca als prod uctors i
productores afectats per les gelades a la assemblea per crear un
front comú i fer més pressió a les
diferents administracions.
l'assemblea estava oberta
a tothom, socis i no socis de
JARC, Ajuntaments i Consells
Comarcals.

El PSC planteja un
projecte de reg de
6.500 hectarees del
Segarra-Garrigues
El PSC instara el Govern de la
Generalitat a facilitar la posada en marxa d'un projecte pilot
peral reg del Canal Segarra-Garrigues per a un t otal de 6.500
hectarees. La diputada del PSC
per Lleida, Pirineu i Aran, Sílvia
Romero, va lamentar ahir que
"es tracta d'un projecte pendent des de fa més de 10 anys i
permetria la posada en funcionament del regadiu a una superficie important". Així es va
posar de manifest en una visi ta rea litzada ahir a les oficines
d'Aigües del Segarra-Garrigues
(ASG), així com a diverses basses, al cana l principal i a un deis
céhtres de bombeig i dist ribució d'aigua.

