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La Urbana denunda tres bars de Lleida per
incomplir l'ús de la mascareta a l'interior
De la Zona Alta i Cappont, i també per allargar l'horari i tancar com si fossin pubs li Els locals de lleure
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Accés ben aviat
sense restriccions
als aeroports

X. RODRrGUEZ I S. ESPrN

I LLEIDA ILa Guàrdia Urbana de
Lleida va denunciar la nit de dissabte a diumenge tres bars de la
ciutat per eludir l'ús obligatori
de la mascareta, tant per part
de treballadors com de clients.
Aquests últims l'han de portar
quan no estan consumint. Així mateix, també se'ls va obrir
una acta per incompliment de
les restriccions horàries, que
en limiten l'obertura fins a les
01 00 hores. Fonts del cos policial van assenyalar que es tracta
de dos locals de la Zona Alta i
un altre de Cappont.
Van recordar que els pubs sí
que tenen permesa l'obertura
fins a les 03.00 hores en cap de
setmana, però no els bars. A
dos d'aquests locals també es va
denunciar l'incompliment de la
normativa sobre tabac al trobar
una persona fumant a l'interior
de cada un.
Precisament, els responsables
de pubs i discoteques tant de
Lleida com de Barcelona.han
denunciat en reiterades ocasions des de la reobertura dijous
passat que els resulta impossible
fer complir la norma que obliga
que els clients portin sempre la
mascareta, excepte quan estan
bevent. De fet, en la negociació
prèvia a reobrir van sol·licitar
que no fos necessària la màscara
a l'interior, però el Procicat no

El pavelló Onze de Setembre és el punt de vacunació massiva de la ciutat de lleida.

va acceptar la petició. D'altra
banda, fonts de la Guàrdia Urbana van assenyalar que "els
botellons han pràcticament
desaparegut".
En un altre ordre, la policia
local va detenir dissabte a la nit
una persona per resistència a
l'autoritat i desobediència greu
durant el tancament dels bars.
Van apuntar que tenia antecedents per aquests mateixos
motius i que també va provocar
lesions a un agent.

• La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda
Urbana, Raquel Sanchez,
va anunciar ahir que "en
els propers dies" el Consell de Ministres del Govern espanyol aprovarà
l'eliminació de les restriccions d'accés a les terminals dels aeroports d'Aena, com a conseqüència de
la millora dels indicadors
sanitaris. En aquest sentit, ara només hi poden
accedir els passatg~rs i el
personal i es permetran de
nou les rebudes i comiats
de passatgers.

El risc de rebrot i I'Rt milloren a Lleida
• Els indicadors epidemiològics de la pandèmia segueixen
millorant a la regió sanitària
de Lleida. El risc de rebrot baixa fins a 104 punts, de manera que voreja els 100 a partir
dels quals es considera alt, però
continua sent el doble que la
mitjana catalana, que és de 52.
La taxa de transmissió del virus oRt queda per sota d'un,

amb 0,94, gairebé igual que
el global de Catalunya (0,90).
En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran
ambdós indicadors empitjoren
lleugerament i se situen en 114
punts i 1,40, respectivament.
El número d'ingressats al
pla augmenta en 4 i assoleix
els 19, mentre que hi continua
havent 4 pacients a les UCI. A
les comarques de muntanya hi

ha un sol hospitalitzat. A tot
Catalunya són 343 els ingressats (-6) i 105 són crítics (-3) . .
Salut notific& 232 nous casos
en el global de Catalunya, dels
quals 24 a Lleida i 6 al Pirineu,
així com tres defuncions, cap a
la província.
Un 70,9% de la població de
Lleida té la pauta completa de
la vacuna.

POLÍTICA MUNICIPAL

MUNICIPIS POLfTICA

En Comú Podem
dissenya a
Tremp el seu
pla d'acció

Sant Ramon debat avui la
modó de censura de JxCat
i ERC contra Aleix Bochaca

Projectes per a les
eleccions del2023
ILLEIDA IEn Comú Podem (ECP)
de les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran va celebrar ahir a
Tremp una jornada de treball
sobre el seu pla d'acció provincial a la diputació de Lleida fins
al final del mandat i va començar a fixar estratègies sobre els
seus projectes municipalistes
de cara a les eleccions del2023.
Hi va assistir l'alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, que va
dir que "Barcelona com a capital del país ha de ser capaç
de compartir sinergies amb el
territori per treballar conjuntament". La diputada d'ECP
a la Diputació i regidora de la
Paeria, Elena Ferre, va exposar
les prioritats de la formació en

REDACCIÓ

Ada Colau va assistir a la jornada de treball d'ECP a Tremp.

els propers mesos, centrades en
els eixos de transició ecològica;
promoció econòmica, infraestructures i turisme; cultura,
joventut i esport; i bon govern
i transparència.
El portaveu del partit a Lleida, Jaume Moya, va reclamar
"unitat del nostre espai po1ític
per poder consolidar i ampliar

la implantació en els nostres
municipis", així com "diàleg
amb col·lectius que treballen
a peu de carrer". Txell Teruel,
portaveu a l'A!t Pirineu i Aran,
va indicar que els seus reptes
són "els problemes d'habitatge, precarització laboral i crisi
climàtica; units a la realitat del
Pirineu".

I SANT RAMON I El ple de l'ajuntament de Sant Ramon preveu
debatre avui la moció de censura que van presentar quatre
edils de JxCat, al govern, i els
dos d'ERC, a l'oposició, contra
l'alcalde, Aleix Bochaca, també
de Junts. La moció va ser presentada a mitjans del mes passat, encara que el secretari no
la va admetre a tràmit fins gairebé dos setmanes després per
dubtes sobre si era procedent.
Això residia en la llei antitransfuguisme, que qüestiona que
els regidors que hagin format
part de l'equip de govern puguin
presentar una moció de censura
contra el primer edil. No obstant, la llei està matisada per
sentències del Tribunal Constitucional. Davant d'aquesta situ-

ació, Bochaca va demanar a la
Justícia que s'apliquessin mesures cautelars i se suspengués el
ple previst per avui, encara que
el jutge va descartar paralitzar
la sessió en la qual es debatrà la
LA SISENA DEL MANDAT

Aquesta serà la sisena que
es debatrà a Lleida des que
va començar el mandat
després del2019
seua substitució. En aquest sentit, es preveu que Josep Maria
Ribera, també de JxCat, substitueíxi Bochaca. Aquesta serà la
sisena moció de censura a Lleida
des que va començar el mandat
el 2019.
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FUTBOL TERCERA CATALANA

El Pobla comença
guanyant però cau
golejat a Ponts
PONTS
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POBLA

2

Dav1d, Nabit, Xav1er,
Daniel, David, Ramon,
Jonatan, Jaume
M1quel Mollevi, lvan,
Majoral, Roger, Ai tor,
Chouaib, Ah, Miquel
Jaume Parra, Guillem, Molins, Albert, Joan i
Pau i Fade!
Javier.
Canvis: Joel per Nabll Canvis: Rachid per
Dav1d (10'), Farrt! per
(57'), Oscar per Mor
(57'), Ismael per FadeI Miquel (45'), Agustin
(67'). Marc per Xavier por Ali (45'), Arnau per
(67') I Miquel per Pau Joan (55') i Alsina p per
(77').
orChouaib (71').
Gols: 0·1 (4'), Miquel Motlevi. 1-1 (91, Jonatan.
2·1 (30'), Maj oral. 3·1 (39'), Roger. 4·1 (74'),
Jonatan. 5·1 (79'), MaJoral. 5·2 (85'), Miquel
Mollevl.
Àrbitre: Jaume Jové. Va amonestar Jaume Parra
(48'), Roger (61') 1Marc (89'), pel Ponts, i Albert
(4') i Ramon (82'), pel Pobla.
Incidències: Partit disputat al Municipal de
Ponts.

0
3

VILANOVA DE l'AGUDA

Amb aquesta acció el Ponts va anotar el segon dels cinc gols que va marcar davant del Pobla.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

AGRAMUNT

L'Agramunt venç i
segueix sense encaixar
VILANOVA DE L'AGUDA: Genis, Pol, Andreu,
Cnstian, Gerard (Kevin, 67'), Marius, Baba, Jaume,
Leandro (Lucas, 72'), Higor i Joan Marc {Sow, 29').
AGRAMUNT: Marcel, Gerard Silvestre, Gerard Ca he·
lles, Jaume {Mass, 791, Ferran (Mario, 79'), Xavier,
Oscar (Albert, 69'), Gerard Tarruella (Arlex Mauricio,
67'), Aboubacar, Sergi i Martl (Johan Steven, 69').
Gols: 0·1, Ferran {19'), 0·2, Sergi {28'), 0·3, Arlex
Mauricio (80').
Àrbitre: Xav1er Campanera Llop.

L'Agramunt va aconseguir ahir la segona victòria consecutiva a la Lliga
al vèncer còmodament el Vilanova
de l'Aguda a domicili (0-3). El conjunt visitant va sentenciar per la via
ràpida, al marcar dos gols abans
de la mitja hora i arribar al descans
amb aquest avantatge. Ja a la segona part, malgrat la millora, el Vilanova no va poder marcar i l'Agramunt
manté la porta a zero.
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I PONTS IEl Ponts va aconseguir
ahir la primera victòria de la
temporada, al vèncer per un
contundent 5-2 el Pobla de Segur. El matx no va començar bé
per al conjunt local, ja que en el
minut 4 el Pobla es va avançar
amb un gol de Miquel Molleví
(0-1). La reacció del Ponts no
va tardar a arribar i en el minut 9 van tornar les taules al
marcador, amb gol de Jonatan
(1-1). Els locals van aconseguir
l'avantatge al 30, quan Majoral va anotar el 2-1, i se'n van
anar al descans amb un altre gol
més de renda, el3-1 obra de Roger. En l'últim quart d'hora van
marcar dos gols més, fins que
Molleví va repetir per part del
Pobla per coHocar el 5-2 final
en el matx.
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• La jornada 2 de la Tercera
Catalana va finalitzar amb
un triple empat al capdavant
del Grup 16, entre Solsona B,
Tremp i Agramunt, i un quàdruple empat en el Grup 15,
on Alcoletge, Golmés, Puigvertenc i Alguaire mantenen
el ple amb dos victòries en
sengles partits. Per la part
baixa, Pobla, Vva. de l'Aguda, Rosselló, Castelldans
i Arbeca segueixen sense
puntuar i haq¡an d'esperar
fins a la pròxima jornada per
tornar a tenir l'oportunitat de
sumar els seus primers punts
al ca seller. En aquesta jornada va destacar el pòquer de
gols aconseguit per Jonatan,
del Tremp.

SOLSONAB

El Solsona Bes manté
al calaix més alt
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Plàcida victòria per
al Tremp a casa

L'Alcoletge s'emporta
el derbi amb solvència

Un Golmés encertat
s'endú els tres punts

SOLSONA B: Gerard Barcons, Ferran, Joan, Sergi
(Mohamed, 76'), Guillem, Modestas, Hug (Gerard
Ballellas, 60'), Joel (Didac, 82'). Eduard (Artem, 51'),
Marc i Jordi.

TREMP: Cheíkh (Levgenii, 58'), Adrià, Jordi, Serghei
(Aleix, 67'), Jonatan, Miquel, Fernando, Aleix (lon,
58'), Xavier Farré (Jordi, 67'), Sinbara i Nicolae (Xavier Vergés, 52').

ALCOLETGE: Sergi Torrelles, Roger (Robert, 70'),
Josep, Alex, Jordi (Carles, 80'), David (Kenneth,
701, Eloi, Eric, Sergi Merino {Antonio, 46'), Manuel
i Sergio (Miquel, 53').

ALMACELLES: Hicham, Joel, Marc Pardo, Rafael
(Djella, 58'), Mari o, Joan (Daniel, 58'), Zakariae (Xavier Moliné, 45'), Mircea Daniel (Joan Antoni, 67'), Aliou, Marc Argelich i Santiago (Xavier Gullanya, 45').

Gols: 1·0, Manel (p) {20'), 1-1, Joel (40'), 1-2, Hug
(45'), 1-3 Modestas (74'), 1-4Modestas (76').

BELLCAIRENC: Marc Teixidó, Marcel Armengol
(Arnau, 46'), Marc Gallardo, Pere, Manel, Gerard
(Cesc, 621. Vasile, Ramon (Genis, 62'), Marcel Berge,
Sergi i Nil (Sainey, 12').

VVA. BARCA: Albert, Jullo, Sergi, Pau, Ramon, Baba
(Manuel, 60'), Isaac, Younes (Jan, 53'), Xavier Ros
(Pol, 70'), Xavier Guiu i Jose (Daniel, 46').

GOLM~S: Ivan, Narcís, Guillem Isia, Sergi Mir, (Aleix,
87') Jaume, Papa, Abdou (Lamine, 73'), Josep (Sergi
Subirats, 67'), Baye Gadio, Bissirou (Achraf, 67') i
Guillem Planes.

BUTSENIT: Jordi Guix, Xavier {Heiny, 76'), Roger,
Armand (Josep Enric, 46'), Josep Angel, Mouhama·
dou, Eudald, Manel, Bilal, Eric (Jordi Romeu, 84') i
Sega {Hector, 46').

Àrbitre: Aítor Gaspar Del Ri o.

El Butsènit no va poder frenar un
Solsona B que porta sis punts de
sis possibles. El partit va començar
favorable per als locals amb un penal anotat, però a partir de llavors el
conjunt del Solsonès va dominar el
duel i no va donar opció.

Gols: 1·0, Jonatan (12), 2·0, Jonatan {27'), 3-0
Jona tan {54'), 4-{) Jonatan (661, 5.0 Miquel {88').

Gols: H, Jordi (5'), 2-0, Eloi (8'), 3-0, Antonio (591.
4.0, Antonio (66')

Gol: 0-1, Sergi Mir {501

Àrbitre: Andres Fel ipe Díaz Díaz.

Àrbitre: Albert Figuerola German.

L'Alcoletge va derrotar còmodament
el Vilanova de la Barca, en un duel
de rivalitat. Els locals es van posar
molt aviat 2-0, amb què van encarrilar la victòria.

El Golmés va aconseguir ahir una
soferta victòria a Almacelles (0-1 ),
en un trepidant partit que es va decidir al principi de la segona meitat
del matx.

Àrbitre: Cario Pérez Salas.

El Tremp va golejar ahir 5-0 un Bellcairenc que no va entrar en el partit
en cap moment. Al descans guanyava el Tremp 2-0.

0 ARBECA
2 PUIGVERTENC
El Puigvertenc
s'imposa a Arbeca
ARBECA: Pau Perelló, Pau Sans, Adrià Perera, Sergi
(Daniel, 46'), Albert {Guíllermo, 64'), Antoni, Adrià
Perera Selles, Yeray {Marc Claret, 46'), Marc Puig,
Javier i Ot (David, 74').
PUIGVERTENC: Antonio Melis, Marc, Arphang
(Óscar Gallardo, 46') , Gerard, Antonio Gallardo
{Pau, 85'), óscar SalaM, Robert Salagaray (Savio,
82'), Albert, Sergi {Carles Bosch, 46'), Carles Reig i
Alex {Robert Beso, 61').
Gols: 0-1, Javier (pp) {18'), 0-2, Robert Salagaray
(75').
Àrbitre: Edwin Januel Víctoriano Abreu.

L'Arbeca no va aconseguir puntuar
davant la visita del Puigvertenc (02). El partit va estar marcat per una
sèrie de decisions arbitrals que no
van agradar a cap dels dos equips.
La bona punteria dels visitants els
va servir per emportar-se el matx, ja
que va ser un encontre molt disputat que podria haver guanyat qualsevol dels dos equips.

0 ROSSELLÓ
3 ALGUAIRE
El Rosselló cau contra
un Alguaire efectiu
ROSSELLÓ: Xavier, Josep Maria (Eric, 60'), Roger,
Jesus, Alain, Josep (Macla, 55'), Abdessamad (Albert, 70'), Pau, David, Rafel i Oriol.
ALGUAIRE: Xavier, Azíz (David, 47'), Nazariy, Arnau, Javier, Salvador (Eric, 70'), Mohammed, Jordi,
Raúl Gonzalez, Raul Redondo (Gabriel, 63') i Aleix
(Aiex, 63').
Gols: 0-1, Aleix (1 31. ü-2, Jordi {28'), Q-3, Javier (701.
Àrbitre: Angel Escalona Buata s.

L'Alguaire va aconseguir ahir un
bon triomf en la visita a Rosselló (03), on l'efectivitat dels visitants va
ser l'element diferencial del matx,
ja que va marcar en les primeres
ocasions de què va disposar". I per
culminar la victòria, van marcar un
gol de tir lliure.
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SOCIETAT

GUIA!37/

CINE

SANITAT DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

'l:univers en
miniatura de
No-No' inaugura
Cinemón Xic

Atenció adomicili ajoves amb
problemes de salut mental

La pel·lícula L'univers
en miniatura de No-No va
inaugurar ahir la sisena edició de Cinemón Xic, el cicle
de cine en valors que l'ajuntament de Lleida programa a
través de la regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils 1 Feminismes. Aquest
any recupera les quatre sessions habituals, després que el
passat la pandèmia obligués
a fer-ne sols tres, dos de les
quals en format online. La
novetat d'aquesta edició és
la incorporació de les sessions de dissabte. La regidora
Sandra Castro va destacar
que valors com "la pau i la
solidaritat s'han de treballar
des de petits".

1 LLEIDA I

HOMENATGE

Placa i escultura
a Montanui
per recordar
Pau Donés
I MONTANUI! Una escultura i

una placa recordaran des
d'avui el músic Pau Donés als
voltants de la localitat oscenca de Montanui, on s'ubiquen
les seues arrels aragoneses.
L'acte tindrà lloc al migdia i
consistirà en el descobriment
d'una placa per part dels sanitaris del Vall d'Hebron que
el van atendre i en la inauguració d'una escultura i un
mirador en el seu record als
voltants.
El cantant i compositor
Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, va morir el 9
de juny del 2020 a la seua
casa de la Val d'Aran, als 53
anys, a causa del càncer de
còlon que li van diagnosticar
el2015.

Salut anuncia que crearà 52 equips d'intervenció a Catalunya
I BARCELONA I La conselleria de Sa-

lut augmentarà en 80 milions
el pressupost per a salut mental, un increment del17,5%, i
crearà 52 equips d'intervenció
per atendre ne11s i joves a domicili per problemes de salut
mental. Estaran formats per
professionals interdisciplinaris
que abordaran la crisi a la llar a
tot el territori, amb una atenció
intensiva de dos a tres vegades
per setmana i de tres a quatre
mesos.
Aquesta atenció va dirigida
a joves en situació de crisi psicopatològica que no estan totalment atesos pels dispositius
convencionals i que pateixen patologies emergents com intents
d'autolesions, trastorns de conducta alimentària de debut precoç o trastorns mentals greus en
aïllament domiciliari. Aquesta
és una de les línies d'actuació de
Salut per abordar el creixement
de problemes de salut mental
després de la pandèmia.
També posarà en funcionament deu equips guia o equips
comunitaris d'atenció intensiva
en salut mental, vuit dels quals
ja estan en funcionament, que
faran atenció domiciliària als
casos amb més complexitat.
Aquesta actuació va dirigida
a adolescents i joves amb trastorns de salut mental i addiccions amb conducta disruptiva i
impacte ·social.
Durant la pandèmia, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil van augmentar en un 21%
MÉS PRESSUPOST

Destinarà 80 milions
més en el pressupost
per a salut mental, un
increment del17,5%

Tàrrega va commemorar el Dia de Mundial de la Salut Mental amb una sessió de zum ba.

els casos per trastorns alimentaris i també es van incrementar
les urgències psiquiàtriques en
joves per intent d'autolesions i
alteracions de conducta.
L'Enquesta de Salut de Catalunya del2020 mostra que el
13,7% de les dones de més de
15 anys pateixen depressió major o severa davant del 9,6% del
2019, i un 10,6% (7,5% el2019)
dels nens de 4 a 14 anys tenen
probabilitat de patir un problema de salut mental.
En aquesta franja d'edat, el
percentatge s'eleva fins al13,5
per cent en nens de classe social menys afavorida mentre que
disminueix fins a un 6 per cent
entre els de classe social més
elevada.

Tremp també va organitzar un acte per aquesta efemèride.

CERTAMENS INICIATIVES

El festival d'humor Lo Memefest de
Tàrrega omple totes les seues activitats
LAIA PEDRÓS
I TÀRREGA I La tercera edició de Lo

Raquel Hervas, la tarda de monòlegs de dissabte passat.

Memefest, el festival de l'humor
de Ponent, va acabar ahir amb
una valoració "molt positiva"
ja que totes les activitats organitzades van penjar el cartell
de complet, fet que demostra
que "la gent té ganes d'humor",
segons va destacar Laia Recasens, de la comissió de l'Associació Agrat, organitzadora del
certamen.
Entre les propostes més mul-

titudinàries destaca l'espectacle
de Peyu la nit de divendres i la
tarda de monòlegs dissabte al
càmping municipal amb Patrícia
Espejo, lggy Rubin, Irene Minovas, Ignasi Taltavull, Raquel
Hervas i Adri Romeo.
En la que probablement serà
última edició de Lo Memefest,
Agrat va optar per donar un toc
mexicà al festival amb l'actuació
de mariachis pel centre comercial de la ciutat en una col·laboració amb Foment Tàrrega i

amb la primera fira del burrito
i el natxo.
També es va fer una picada
d'ullet als joves una exposició
que reflexiona amb humor sobre com ha afectat la pandèmia
la seua salut mental i un vermut
debat sobre com es pot potenciar el català entre els joves a les
xarxes socials.
Lo Memefest va acabar ahir
amb la projecció de la peHícula
La escopeta nacional als Cinemes Majèstic.

