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COMARQUES

BENESTAR PRESTACIONS

La patronal de residències exigeix protocols
àgils per evitar tragèdies com la de Juneda
Denuncia que milers d’ancians lleidatans moren mentre esperen una plaça pública en un geriàtric
ÒSCAR MIRÓN

R. RÍOS

Més de 1.800
persones en
llista d’espera
a Ponent

❘ LLEIDA ❘ La patronal de residències de gent gran ACRA (Associació Catalana de Recursos
Assistencials) va denunciar ahir
la poca “agilitat” del sistema
d’ajuts de la llei de Dependència, que ha provocat que 22.500
catalans en els últims anys (més
de cinc mil lleidatans des del
2007) hagin mort esperant rebre una de les prestacions que
preveu la normativa.
L’entitat va assegurar ahir
en un comunicat que un model
de Dependència “àgil i adaptat
a les necessitats dels usuaris”
hauria evitat la mort d’Isidora
Jiménez Román, la veïna de Juneda de 87 anys que va morir el

INCENDI MORTAL

L’anciana de Juneda feia
nou mesos que esperava
una plaça quan es va
produir l’incendi mortal
passat 23 de maig al declarar-se
un incendi a casa seua, on dormia sola.
I és que l’anciana tenia reconegut des del mes de setembre
passat el dret a poder anar a una
residència, segons va confirmar
el departament de Treball, Assumptes Socials i Família (abans
Benestar Social). “Fa falta més
agilitat, més rapidesa i situar
les persones grans en l’eix del

A la imatge, la finestra del pis incendiat en el qual va perdre la vida l’anciana de Juneda.

sistema. Ho demanem des de
fa deu anys (quan va entrar en
vigor la llei de Dependència) i
encara no s’ha resolt”, explica
la presidenta d’ACRA, Cinta
Pascual.

Lentitud en la gestió
El cas de la veïna de Juneda,
que feia temps que comptava
amb un servei de centre de dia,
és un fidel reflex de la lentitud

amb què es gestionen aquests
ajuts i dels retards que sempre han caracteritzat aquesta
normativa.
Després que se li concedís el
dret a poder accedir a una plaça
de residència, el departament
va començar a efectuar els tràmits per calcular el copagament
a què havia de fer front l’anciana. Es tracta d’un procés que
sol durar tres mesos però que,

en el seu cas, en sumava en curs
més de nou. De fet, ACRA ja va
advertir l’any passat que amb
l’entrada al sistema d’ajuts dels
dependents moderats (els més
lleus, que feia més de tres anys
que esperaven per percebre les
prestacions), el procés podria
encara alentir-se més, una situació que, desgraciadament, “es
dóna i afecta les persones més
vulnerables”.

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

ANDORRA INTERIOR

Una sola punyalada al
cor va causar la mort
del jove a Albatàrrec

El policia que va difondre
la foto d’una víctima
d’accident continua actiu

S. DIEGO / A. GUERRERO

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El policia
andorrà acusat de difondre la
imatge d’una de menor que va
morir en un accident de trànsit
el passat 22 de gener a l’N-145
a les Valls de Valira no ha estat apartat del servei malgrat
haver estat expedientat per
aquests fets. Com va avançar
SEGRE, l’agent està acusat
de difondre a les xarxes socials les imatges de la víctima,
alumna de l’IES Joan Brudieu
de la Seu d’Urgell.
El ministre de l’Interior
d’Andorra, Xavier Espot, va
assegurar fa uns dies que s’havia obert un expedient contra
l’agent, però que havia quedat
en suspens fins a la resolució
de la causa. La família de la
menor va presentar una denúncia per la filtració, de què

❘ ALBATÀRREC ❘ Raul Petran, el jove romanès de 20 anys que
diumenge va perdre la vida
en una multitudinària baralla
a Albatàrrec, va morir d’una
sola punyalada al cor. Segons
van apuntar ahir fonts properes a la investigació, una sola
punyalada al tòrax va ser suficient per acabar amb la vida del
jove, que va ser agredit quan es
trobava al camp de futbol de les
antigues escoles de la localitat
(vegeu SEGRE de dilluns). Els
Mossos d’Esquadra continuaven
buscant ahir l’autor o autors dels
fets i continuaven interrogant
testimonis i persones properes
a la víctima.
La policia autonòmica ha
identificat pràcticament la totalitat de persones que van

participar en la multitudinària
baralla, unes trenta, encara que
queda per determinar qui va
clavar el ganivet a la víctima.
Fonts properes a la investigació van apuntar que el mòbil
del crim podria ser una venjança per motius econòmics. Els
fets van ocórrer diumenge poc
abans de les cinc de la tarda en
una zona on és habitual que els
caps de setmana es reuneixin
aficionats al futbol per practicar
aquest esport.
Veïns de la zona es van mostrar molestos per l’actitud d’algunes d’aquestes persones.
Després de la baralla, Petran
va resultar greument ferit i va
ser traslladat amb cotxe fins al
peatge de l’AP-2. Des d’allà una
ambulància el va portar a l’Arnau, on va morir poc després

també estan acusats dos veïns
de la Seu.
Aquesta situació es repeteix
amb un agent acusat de distribuir euros andorrans, que
tampoc ha estat suspès de sou i
feina. Els dos casos van sortir a

FILTRACIÓ

Dos veïns de la Seu
també estan acusats de
filtrar la imatge de la
menor morta a l’N-145
la llum en els mateixos dies en
els quals un agent de la Policia
d’Andorra va ser acusat i condemnat lleument per tirotejar
contra l’edifici administratiu,
on hi ha la seu policial.

n Un total de 1.822 persones integren la llista d’espera per obtenir una plaça
pública en una residència
de gent gran a les comarques de Lleida, segons les
últimes xifres que ha facilitat a aquest diari la Generalitat. Aquesta xifra no
vol dir que totes aquestes
persones estiguin desassistides, ja que és freqüent
que algunes d’elles ja es
trobin en una residència
pública però estiguin a la
llista d’espera perquè han
sol·licitat ingressar en un
altre centre més proper a
la seua localitat o al lloc en
el qual viuen els familiars.
També es dóna el cas de
persones que figuren a la
llista d’espera per entrar
en dos o més residències en funció de les seues
preferències.
Pel que fa al cas de l’anciana morta en l’incendi
de Juneda, fonts de la
Generalitat no van poder
explicar per què feia nou
mesos que esperava un
tràmit que en sol durar
uns tres.

A judici per traficar
amb cocaïna a Sidamon
❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida jutjarà demà un home de
36 anys, nascut al Marroc,
acusat d’un delicte contra
la salut pública. L’home, a
la presó i amb antecedents
per drogues, va ser sorprès
per la Guàrdia Civil el gener
d’aquest any en possessió
de 497,2 grams de cocaïna
i 188,3 grams de cànnabis
quan circulava amb el seu
vehicle per la N-II a l’altura
de Sidamon. La Fiscalia sollicita una condemna de sis
anys de presó i una multa de
42.000 euros.

Detinguts dos veïns
de Fraga per robatoris
❘ FRAGA ❘ La Guàrdia Civil va
detenir divendres passat
dos veïns de Fraga, de 22 i
26 anys, per robar diversos
objectes trobats en un centre
de residus. Un dels objectes
va ser robat a Lleida i ha estat
entregat al seu amo.

