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PANDEMIA RESTRICCIONS 

Sindicats· policials denuncien que 
no poden controlar els botellons 
Demanen decisions immediates per l'increment de la violencia en els desallotjaments 
11 ...... na .. 'i .. u.... u. I a es o 6 n zade ..... 
REDACCIÓ 1 C.S. 
1 LLEIDA 1 Sindicats policials van 
denunciar ahir que no poden 
controlar els botellons i dema
nen mesures urgents per rever
tir la situació. Una d'aquestes 
podría ser la reobertura de 
l'oci nocturn (més informació 
a la pagina 3). L'últim cap de 
setmana s'han registrat macro
botellons a Lleida, el campus 
de la Universitat Autónoma de 
Barcelona i Tiana. En aquests 
dos últims hi va haver incidents. 
Setmanes enrere també hi va 
haver vandalisme a les festes 
de la Seu d'Urgell, Alpicat o 
Agramunt. 

El Sindicat de Caps i Co
mandaments de la Policía Lo
cal de Catalunya (SICPOL) va 
denunciar ahir que "l'augment 
exponencial de violencia en 
l'evacuació deis botellons posa 
en greu risc la integritat física 
de la ciutadania i els agents", 
i va exigir decisions polítiques 
immediates. Va afirmar que els 
incidents són causats per una 
minoría pero que "aquestes si
tuacions s'estan donant a tots els 
municipis i la majaría de vega
des s'hi ha de fer front amb unes 
plantilles de Po licia Local amb 
gran manca de mitjans i que, 
alhora, no disposen de compe
tencies en ordre públic, i moltes 
vegades no poden disposar del 
suport deis cossos competents, 
absolutament desbordats per 

Mossos durant els aldarulls a la festa major de la Se u d'Urgell. 

"PART DE LA FESTA" 

Uspac assegura que hi ha 
"una violencia contra la 
policía que s'ha convertit 
en part de la festa" 

aquest fenomen". El sindicat de 
mossos Uspac va afirmar que es 
tracta d"'una violencia contra la 
policía que, en molts casos, ja 
s'ha convertit en part de la se
ua festa". Al seu torn, l'SME va 
assegurar que són "massa dies 
de vandalisme, massa silencis 

i inacció d'aquells que ens go
vernen i ens han de defensar". 

Per la seua part, el conseller 
d'Interior, Joan lgnasi Elena , 
va explicar que s'esta investi
gant si darrere d'alguns hi ha 
trames organitzades. En decla
racions a SER Catalunya, Elena 
va afirmar que davant d'alguns 
d'aquests "hi ha interessos eco
nomics". També va insistir que 
!'obertura de l'oci nocturn aju
daria a "gestionar-ha" millor 
encara que també va pronos
ticar que no acabara amb els 
botellons i les concentracions 
dejoves. 

EMERGENCIES INFRAESTRUCTURES 

Veins de la Seu 
denuncien 
incivisme "cada 
cap de setmana" 
• Velns de la pla~a del 
Carme de la Seu van de
nunciar ahir incivisme 
"cada cap de setmana" 
per part de grups que es 
concentren per celebrar 
botellons. Estan "cansats 
i desesperats" perles mo
lesties qúe causen. El di
rector de l'Hotel Nice, Jo
an Canut, va explicar que 
els clients que s'allotgen 
a la part posterior "se'n 
van enfadats i presenten 
queixes" per soroll. Els 
velns del carrer Muralla, 
al costat de la pla~a, han 
presentat una queixa a 
l'ajuntament. L'alcalde, 
Francesc Viaplana, va 
dir que el problema "es
capa a la nostra compe
tencia" perque "no tenim 
eines i és generalitzat", i 
va demanar reabrir l'oci 
nocturn. D 'altra banda, 
la Urbana de Lleida va de
nunciar divendres passat 
a la matinada 27 persones 
a la canalització i tretze 
més el cap de setmana per 
incivisme. 

SUCCESSOS TRIBUNALS 
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EMERGENCIES 

Rescata la vall Fosca. 

Rescats nocturns 
a la vall Fosca 
i la Val d'Aran 

BOMBERS 

1 LA TORRE DE CAPDELLA 1 Dos dota
cions deis Bombers de la Ge
neralitat van treballar diu
menge a la nit en la recerca 
de dos persones que es van 
perdre quan torna ven de fer 
una ruta entre el Col de Font 
Subirara i l'estany Gento, a 
la vall Fosca. Els Pompiers 
d'Aran també van rescatar 
dos persones a la via ferrada 
del Poi d'Unha. 

EMERGENCIES 

lncendis a 
Castellsera, 
Mollerussa i Alcarras 
1 CASTELLSERA 1 Els Bombers 
van anar ahir a última ho
ra de la tarda a Castellsera 
al propagar-se el foc de la 
barbacoa d'una casa a una 
pila de llenya. A Mollerussa 
van ser alertats pel foc en un 
quadre electric d'un immo
ble. A més, quatre dotacions 
van treballar en l'extinció 
d'un incendi a l'abocador 
d'Alcarras. 

Els bombers de Seras tindran un 
pare provisional en un magatzem 

A judici una parella de 
Tremp acusada d'agredir-se 
mútuament davant del fill 

A.G.B. 
1 S EROS 1 L'ajuntament de Seros i 
el departament d'Interior han 
acordat habilitar un pare de 
bombers provisional mentre 
es construeix el nou i arran del 
deteriorament de les actuals 
instaHacions, que porten apun
talades uns sis anys. L'alcalde, 
Josep Antoni Romia, va expli
car que "cedirem part del ma
gatzem que té la brigada perque 
els voluntaris tinguin unes ins
taHacions dignes". Tanmateix, 
encara no s'ha fixat cap data. El 
consistori cediria l'espai durant 
uns dos anys. 

Quant a la inversió, que ani
ria a carrec d'lnterior, seria 
d'uns 45 .000 euros. El cap de 
pare, Marcos Alba, va lamen
tar que "com passa amb el futur 
pare, no hi ha res concret". Tam
bé va recordar que "ara s'atansa 
una epoca de precipitacions i 

Els voluntaris, en cas de pluja, fan guardia a l'alberg. 

segur que haurem de tornar a 
l'alberg". 

Una mesura que s'ha pres a 
causa del risc d'ensorrament de 
!'actual pare i queja s'ha por-

tata terme. Les noves instaHa
cions, que acumulen diversos 
anys de demora, es construi
ran en una parceHa cedida per 
l'ajuntament. 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El jutjat penal 3 de 
Lleida va acollir ahir un ju
dici contra una parella de 
Tremp acusada d'agredir-se 
mútuament en una baralla 
domestica. Els fets van tenir 
lloc el mes de febrer passat a 
l'habitatge familiar, on lapa
rella, en tramits de separa ció, 
conviu amb el fill de 7 anys. 
Segons van explicar ahir els 
dos acusats, es va produir 
una discussió que va acabar 
amb una agressió mútua, i el 
menor va presenciar els fets. 
L'acusada va assenyalar que la 
seua exparella l' havia empes 
i l'acusat va declarar que ella 
el va colpejar a la cara. 

La Fiscalía els acusa els dos 
per un delicte de violencia en 
l'ambit de la llar. Tanmateix, 
va sol·licitar més condemna 
per a la dona al considerar que 

era més creible la versió de 
l'acusat, ates que va destacar 
contradiccions a la declaració 
de }'acusada. Així mateix, el 
menor va assenyalar que ha
vía vist com la seua mare ha
vía agredit el seu pare, mentre 

VIOLENCIA DOMESTICA 

La Fisca lía sol·licita una 
condemna de 8 mesos de 
presó per a ella i treballs 
comunitaris pera ell 

que la defensa de la dona va 
assenyalar "inducció" en la 
declaració del menor. El Mi
nisteri Públic va sol·licitar vuit 
mesos de presó pera !'acusa
da i vuitanta dies de treballs 
comunitaris per a l'acusat per 
violencia domestica. 
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La Marató de Berlín 
tindra 25.000 atletes 
1 BERLIN 1 La Marató de Ber
lín comptanl diurnenge que 
ve amb la participació d'uns 
25.000 corredors, la qual co
sa la convertira en la mara
tó d'ambit mundial més gran 
des de l'inici de la pandemia, 
segons els organitzadors. 

Espanya segueix invicta 
al Mundial de futbol sala 

ESPORTS 1 23 1 

1 KAUNAS 1 Espanya va tancar 
ahir la fase de grups del Mun
dial de Lituania de futbol sala 
amb pie de victories, tres de 
tres, després de guanyar 4-
1 Angola amb hat-trick del 
blaugrana Adolfo. 

Núria Ribalta, ambla medalla d'or a conseguida a Bilbao. Els sis participants del Club Triatló Prosan. 

Badosa i Sorribes, a 
vuitens a Ostrava 

Núria Ribalta, campiona d'Espanya de triatló 
1 OSTRAVA 1 Paula Badosa i Sa
ra Sorribes van passar ahir 
a vuitens de final del torneig 
d'Ostrava (República Txeca) 
al vencer les russes Varvara 
Gratxeva (6-2 i 6-2) i Anas
tasia Zakharova (6-3 i 6-3), 
respectivament. 

1 BILBAO! La lleidatana Núria Ri
balta s'ha proclamat campiona 
d'Espanya de triatló de mitja
na distancia, en la categoría de 
45 a 49 anys, al certamen dis
putat dissabte a Bilbao. La pro
va constava d'1,9 km nedant, 
82,5 amb bicicleta i 19,4 de 

La Matxicots ja té campions 
1 RIALP 1 La Rialp Matxicots va 
tancar aquest diumenge l'edi
ció 2021 amb tres categories. 
A la Trail, de 60 km i 5.000 
metres de desnivell, els gua
nyadors van ser Sergi Pascuet 

i Núria Monmany; en Marató, 
de 45 km i 4.000 m de desni
vell, van guanyar Manel Gar
cia i Angel Castelló, i la Mitja, 
de 22 km, la van dominar Emi
li Rafecas i Anna Pujo!. 

El CT Lleida voreja la fase d'ascens estatal 
ILLEIDA 1 El CT Lleida s'ha que
data les portes de la fase d'as
cens a la Primera estatal des
prés de perdre 4-1 contra el 
Móstoles. Pablo Irigaray va 
sumar el punt local i les der-

rotes les van encaixar Alvaro 
Barranco, Dani Martínez, Al
bert Modal i Caries Solanes. 
L'equip es va assegurar la per
manencia a Segona al guanyar 
l'AT El Limonar per S-2. 

carrera a peu per l'entorn del 
Museu Guggenheim. Al tram 
de nata ció va totalitzar gaire
bé 36 minuts i va sortir sete
na, la qual cosa la va obligar a 
remuntar sobre la bicicleta, en 
que es va situar primera al fi
nal del tram. En la cursa a peu, 

que consta va de quatre voltes, 
va anar ampliant l'avantatge 
amb els rivals demostrant el 
seu bon estat de forma per to
talitzar 4:50 bares, ambla qual 
cosa ··ra treure 11 minuts a la 
segona classificada. 

Altres atletes del Club Pro-

san que van prendre part en 
l'Estatal van ser Jordi Mon
traveta, que va ser nove en 
Elit; Ramon Bonet, ~inque en 
la categoría 50-54; Angel Vi
da!, sise en 50-54; i Josep Solé 
i Bernat Turma, nove i quinze, 
respectivament, en 55-59. 

Tremp inaugura un circuit pera ciclistes, patinadors i skaters 
1 TREMP 1 L'ajuntament de 
Tremp ha inaugurat el pump 
track, un circuit asfaltat i 
amb revolts peraltats que fa
ra gaudir els usuaris del mo-

nopatí o patinet, així com els 
skaters i fins i tot els ciclistes. 

L'obra ha tingut un cost to
tal de 30.000 euros i ha estat 
finan~ada amb fons propis 

del consistori paliares. La 
instal-lació esta ubicada a la 
zona del Juncar, al costat de 
l'skate park i de les pistes de 
tenis. 

Ellleidata Sergi Segura, 
campió de Catalunya de 
cava lis joves 

ILLEIDA 1 El genet lleidata Ser
gi Segura Montané, a cavall 
del poltre Charezzina SS, 
es va penjar la medalla d'or 
i es va proclamar campió de 
Catalunya en la categoría de 
CJ4 Cavalls Joves de 4 anys. 
El certamen de salts d'obsta
cles d'hípica es va celebrar 
aquest cap de setmana passat 
a l'Open Sport Club del Prat 
de Llobregat. 
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