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LA PLA~A PAERIA VA ACOlliR AHIR El REBUIG ALS ASSASSINATS MASCLISTES 
en una concentració que va ser organitzada pel Grup de Dones de Lleida. Sota el lema 
#NiUnaMenys, van manifestar que "no són casos a"lllats, és el patriarcat i ens esta matant". 
També van dir que "volem recursos contra la violencia en tots els ambits i vo lem un centre 
d'acollida a Lleida perles dones supervivents del terror masclista". FOTO: Tonv Alcántara 

Les denúncies als. jutjats 
per violéncia de génere 
són 347 en tres mesos 
Va ser en tota la demarcació i 246 van 
fer-se per maltractaments o lesions 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Els jutjats de violencia sobre la 
dona de la demarcació de Lleida 
van registrar un total de 347 de
núncies en el primer trimestre 
de l'any, segons va fer públic ahir 
I'Observatori contra la Violencia 
Domestica i de Genere. En aquest 
sentit, els jutjats de Lleida van 
ser els que més van rebre, 252, 
seguits deis de Cervera (25), Ba
laguer (25), la Seu d'Urgell (19), 

Tremp (12), Solsona (11) i Vielha 
e Mijaran (8). 

Així mateix, es van denunciar 
un total de 246 denuncies per 
maltractaments i lesions, mentre 
que es van produir un total de 21 
trencaments de penes i 31 tren
caments de mesures establertes. 
Així mateix, cal destacar no hi ha 
hagut cap víctima mortal. 

Pel que fa a les xifres de tot 
I'Estat espanyol, els jutjats de vio
limcia sobre la dona van registrar 

des de 1'1 de gener ftns al 31 de 
mar~ 35.001 denúncies, un 3,21% 
menys que en el mateix trimes
tre del 2020, en que van sumar 
36.162. El percentatge de de
núncies presentades directament 
per les víctimes, bé a comissa
ria (25.016, el 71,47% de !'total) 
o bé al jut jat (675, 1'1,93%), ha 
augmentat respecte a l'exercici 
anterior en passar del 70,82% al 
73,4%. Set de cada deu denúnci
es són de la mateixa víctima. 

FOTO: HUAV 1 Des d'ahir esta a I'Espai Hospitalari Polivalent 

Trasllat de !/Hospital de Dio 
Oncohematológic de 1/ Arnau 
L'Espai Hospitalari Polivalent 
de I'Arnau de Vilanoya de Llei
da acull des d'ahir !'Hospital de 
Dia Oncohematologic, destinat 
a l'administració ambulatoria de 

t ractament s, com ara quimio
terapia, suport transfusiona l o 
alt res tipus de farmacs. Aquest 
presta atenció a uns 13.000 pa
cients de mitjana anual. 

FOTO: UGT / lmatge de la t robada que es va fer a la Llotja de Lleida 

Trabada de la UGT ambla 
Coordinadora de Gent Gran 

,., 
L'Executiva de la Unió de la 
UGT-Terres de Lleida juntament 
ambla Unió de Jubilats i Pensio
nistes del sindicat es reunir ahir 
al matí a La Llotja de Lleida amb 

una delegació de la Coordinado
ra de la Gent Gran i Voluntariat 
Sen ior de Lleida i Comarques. 
Cal indicar que va servir per ex
posar les problematiques. 

Les millors idees per donar 
llumal at detasocietat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants 
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