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Salut Mental Ponent demana
més psicòlegs i psiquiatres públics
Una de cada quatre persones p~teix o patirà un trastorn mental
l'entitat Salut Mental
Ponent va assegurar ahir
que algunes persones amb
trastorns de salut mental
no reben suficient atenció,
per això van considerar
que la salut pública hauria
d'augmentar el nombre de
psicòlegs i psiquiatres.
lleida
CAR LA SALAZAR
Sota el lema 'La salut mental en
un món desigual' es va donar inici
a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra demà diumenge. Es van fer
una sèrie activitats obertes, a la
Plaça sant Joan, per conscienciar
a la ciutadania, reivindicar la defensa dels drets i la millora de la
qualitat de vida de les persones
amb trastorns mentals.
Al matí es van fer taules d'informació i recapte de donatius; i
a tarda es va celebrar un acte en
el qual la presidenta de l'associació Salut Mental Ponent, Maria
Ribó, va llegir un manifest on va
demanar "un impuls en polítiques públiques, amb pressupostos valents, que garanteixin una
bona atenció a la salut mental",
va dir, però fent èmfasi que "cal
que tots els departaments i entitats locals treballin junts en tots
els àmbits: salut, atenció social,
educació, cultura, lleure, habitatge, inserció laboral i justícia, per a
poder-ho fer efectiu".
A l'acte van assistir la tinent
d'alcalde i regidora de Salut,
Montse Pifarré; el director general de Serveis Socials, Josep Maria
Forné; el president de la Diputa-

FOTO: Núria Garcra I Una activitat dirigida d'una classe de zum ba a la Plaça Sant Joan per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental
ció, Joan Talarn, i el subdelegat
del Govern central, José Crespín;
el tinent d'alcalde, Paco Cerdà i el
director territorial de Serveis Socials, Joan Segura.
Pifarré va fer una crida a conscienciar la ciutadania i desestigmatitzar les patologies mentals,
"que generen la barrera social".
Per la seva part, Crespín va
declarar que la pandèmia ha tingut una gran afectació en la salut mental dels ciutadans. Sobre
aquest tema, Ribó va assegurar
que "tot i que els casos han aug-

mentat, la covid ha servit per posar en manifest aquest problema,
la gent s'ha començat a sensibilitzar i veure que és molt greu". Va
afegir l'important la prevenció i va
dir que "si als primers símptomes
es pot acudir als professionals, el
problema no arriba a més i es pot
solucionar més fàcilment".
En finalitzar l'acte, es va fer
una exhibició de ball de l'escola Dancescape amb el coreògraf
Xavi Blanco, i després una classe
de zumba amb la tècnica de Salut
Mental Ponent, Thaïs Montull.

FOro: Núria Garcia I La intervenció de la presidenta de Salut Mental Ponent

Mollerussa celebra el Dia
Mundial de la Salut Mental
amb un mural urbà inclusiu
Mollerussa va estrenar un mural
urbà ahir amb l'objectiu de trencar estigmes i afavorir la inclusió
social amb motiu de la celebració
del Dia Mundial de la Salut Mental. Van participar durant tota la
setmana els usuaris del Servei
de Rehabilitació Comunitària de
l'Hospital Universitari de Santa
Maria i de l'Associació de Salut
Mental Pla d'Urgell, guiats per

l'artista urbà Lluc Flotats. Amb
el mateix motiu, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça va var
diverses accions des d'ahir per la
importància del benestar emocional de la població per evitar
la invisibilització de salut mental.
Per la seva banda, el Pallars Jussà
commemorarà el dia amb el passi d'un curtmetratge i la lectura
d'un manifest demà diumenge.

FOTO: Ajuntament de Molleruss1

I El nou mural urbà a Mollerussa amb l'objectiu de trencar estigmes
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Detingut per
robatoris amb
força a dos
domicilis de
Cervera
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove, de 23 anys, de
nacionalitat espanyola i veí de
Cervera, com a presumpte autor
de dos robatoris amb força a l'interior de dos domicilis comesos al
setembre. El primer robatori es va
produir la tarda del 6 de setembre, quan una persona va forçar la
persiana d'una casa de l'Avinguda
Manresa. El lladre es va emportar
dos telèfons mòbils, un ordinador, rellotges i diners en efectiu,
segons va explicar la policia catalana. El segon es va produir el 25
de setembre en una casa de la Travessia del Pou Nou. En aquest cas,
van sostreure una tableta i una
polsera.
Els investigadors van aconseguir identificar al presumpte autor
dels robatoris, que va ser detingut
ahir al migdia a Cervera. El detingut, el qual té antecedents, va passar ahir a disposició judicial davant
el Jutjat de Primera Instància i Instrucció !d'instrucció de Cervera.

Demanen 13 anys de presó per
pegar i violar la dona a Tremp
És un home de 28 anys de l'Equador que el 2017 ja
va ser condemnat per violència en l'àmbit familiar
La Fiscalia demana 13,5
anys de presó a O.S.M.R., de
28 anys i nascut a l'Equador,
acusat de maltractar,
amenaçar i violar la dona, al
domicili familiar, a Tremp.
Tremp
ACN

Segons la Fiscalia, de manera regular, l'acusat, quan s'enfadava,
colpejava, empentava i insultava la parella i l'acusava d'arribar
tard perquè es veia amb un altre.
A més, afegeix l'acusació, l'home
exigia a la dona el compliment
d'uns horaris i li deia amb qui podia o no quedar i quina roba es
podia o no posar.
L'acusat té antecedents ja que
al febrer de 2017 va ser condemnat per un delicte de violència en

Les comarques de Lleida incorporen 1OS
nous Mossos, 52 a Ponent i 53 al Pirineu
Les comarques de Lleida han incorporat 105 nous agents dels Mossos
d'Esquadra dels 674 que es van graduar dissabte passat. D'aquests,
52 s'incorporaran a la regió de Ponent i 53 a la del Pirineu Oriental,
que estaran dotze mesos en període de pràctiques. De la nova promoció, cal destacar que 200 policies són dones.

Un carril tallat i cues de set quilòmetres
per un accident a l' A-2, a Fondarella
Un accident de trànsit per encalçament a I'A-2, al terme de Fondarella, va obligar a tallar un carril de la carretera en sentit Lleida i va
provocar cues de fins a set quilòmetres, segons va informar Trànsit.
l'avís es va donar a les 18.43 hores i segons van explicar els Bombers
en el sinistre només es va veure implicat un únic vehicle.

FOTO: ACN I El judici se celebrarà el14 d'octubre a l'Audiència de Lleida

l'àmbit familiar. L'home serà jutjat
per un delicte de violència física i
psíquica habitual amb l'agreujant
d'haver estat comesa al domicili,
un delicte d'agressió sexual amb

l'agreujant de parentesc i un delicte de maltractament d'obra en
l'àmbit familiar, després d'uns fets
ocorreguts al setembre de 2019.
El 23 de setembre, cap a les 11 de

la nit, segons.l'escrit del ministeri públic, l'acusat es va enfadar
perquè la dona va arribar tard
de treballar i la va agafar pel coll, la va tirar al llit i la va obligar
a mantenir relacions sexuals tot
i que ella no deixava de dir que
no. El 28 de setembre, cap a les
dues de la matinada, l'acusat va
anar al bar on estava la seva parella, la va agafar fortament del
braç i li va dir "ja veuràs a casa~'.
Cap a les quatre de la matinada li
va tirar les coses per l'escala i li va
impedir que entrés. Quan ella va
aconseguir entrar, la va amenaçar
amb un ganivet i li va propinar
dos cops de puny.
Fiscalia tam be demana que no
s'acosti a menys de 500 metres
de la dona durant set anys quan
surti de la presó.

Rescaten un
operari atrapat
a 10 metres
a l'Alt Urgell
Dues dotacions dels Bombers de
la Generalitat, entre elles., un camió escala, van rescatar ahir a un
operari que va quedar atrapat en
una cistella elevadora que es va
avariar quan estava a 10 metres
d'alçada. Els fets van passar a les
7.43 hores al costat de la carretera N-260, al terme d'Estamariu a
l'Alt Urgell.

FOlO: @bomberscat I Es va activar un camió autoescala per fer el rescat
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Agramunt obre avui la
fira 'més dolça de la
demarcació de Lleida
I

Laura Vilagrà inaugura avui a Fira de
Torrà que torna a la presencialitat
Agramunt acull des d'avui
la fira més dolça de la
demarcació de lleida
centrada en el torrò i la
xocolata i que s'allargarà
fins demà i que retorna a la
presencialitat amb algunes
restriccions.
Agramunt,
REDACCIO
La consellera de la Presidència,
Laurà Vilagrpa, serà avui la encarregada d'inaugurar la 32a edició
de la Fira del Torró i la Xocolata a
la Pedra d'Agramunt (Urgell) es
tornarà a· celebrar de forma presencial avui i demàe. La fira es
converteix en un punt de trobada
del sector que malgrat les dificultats del moment no ha aturat la
seva activitat. Per poder desehvolupar la fira amb la situació actual de pandèmia, la directora de
l'esdeveniment, Tamara Lombardo, va recordar durant la presentació que s' han pres mesures necessàries per garantir la seguretat
de treballadors i visitants. Així,

El telefèric de la Vall Fosca
tanca la temporada d'estiu
amb més de 25.000 viatgers
El telefèric de la Vall Fosca, al
Pallars Jussà, ha tancat la temporada d'estiu assolint la xifra
de 25.000 viatgers durant els
mesos de juliol, agost i setembre amb 859 viatges. Aquest telefèric és la porta d'accés al Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. Aquest any el
telefèric ha incorporat dues novet ats, la venda .electrònica i la
possibilitat de poder viatjar amb
animals de companyia. La propietat del telefèric és de la companyia Endesa, qui realitza cada
any la revisió de la instaJ.Iació.
Aquesta inspecció permet que
la Direcció General de Transport per Cable que n'autoritzi
l'ús· públic i, així, es realitzi una
cessió a l'Ajuntament de la Torre

Enguany com
a novetat es
podien portar
mascotes
de Capdella per fer-ne ús turístic
durant els mesos d'estiu. El telefèric va ser construït l'any 1981
per l'antiga Fecsa per substituir
l'antic sistema d'accés a l'estany
(dos funiculars i un ferrocarril
de via estreta) i·facilitar el transport del personal i els materials
durant la construcció de la nova
central hidroelèctrica reversible
Sallente-Estany Gento.

La bilateral entre el Govern
i el Conselh Generau d'Aran
tindrà lloc el dia 13 d'octubre
FOTO: ACN /Imatge de l'edició del 2019 de la Fira de Torrò
l'aforament està limitat al70%, tal
com indica el Procicat per a esdeveniments d'aquest tipus. !.:accés
serà lliure però hi haurà un recorregut únic. Per accedir a l'espai de de les Aules- de Tast i del
Gust -, que tindran un aforament
del 50% caldrà un tiquet comp¡at
previament i dins els pavellons es

obligatòria la mascareta. Passaran
per l'Aula del Gust els torronaires
habituals, emprenedors del sector i pastissers de renom, com
ara Albert Adrià, David Gil o Andreu Sayó. A més a l'Aula del Gust
es donaran a conèixer productes
locals com des d'olis a formatges,
vins, licors, i caves.

Revista

XISemanal
Cada diumenge amb

La Mañana
ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA SUCS

FOTO: J. Pascual/lmatge de la primera clase d'aquest curs

Tornen les classes l'Aula
Universitària a Almacelles
El Centre Cultural va recuperar
dijous passat les classes de l'Aula
d' Extensió Universitària d'Almacelles amb la primera classe del
curs 2021-22 que el títol : El pa-
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radigma de Ja diversitat antàrtica a ·càrrec del doctor de ciències biològiques i investigador
a l'Institut de Ciències del Mar,
Josep Maria Gili.

ANUNCI
APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'EMD DE
SUCS I LA GRANJA ALLUE (Exp.
71-2021)
Informació:
- Acord del Ple de I'EMD de Sucs
de data 15 de juny de 2021
- Informació pública pel termini
d'un mes
- Lloc: Entitat Municipal Descentralitzada de Sucs a la Plaça Major, 1
de Sucs, de dilluns a
divendres, en horari de 9 a 14 hores
- https://www.lleidaparticipa.cat/
public/609/file/CQNVENI%20
GESTI0%20URBANISTICA%20
COPIA%20AUTENTICA.pdf
Sucs a la data de la signatura electrònica
El president de I'EMD de Sucs

La Comissió Bilateral dels governs de la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran
es reunirà el proper dimecres
dia 13 d'octubre a Barcelona, tal
com estableix la Llei 1/2015 de
Règim Especial d'Aran, que diu
que la comissió s'ha de reunir
almenys un cop a l'any, i l'última
vegada va ser al gener de 2020.
"El mes de setembre passat vam

sol·licitar la celebració de la Comissió Bilateral, la primera que
durem a terme amb el nou govern de Cataluny~, i en la qual
volem tractar assumptes com
l'aplicació efectiva de l'actualització de l'acord de finançament,
l'estat de la C-28 o la problemà tica de l'habit atge en el territori,
entre d'altres", explicava la síndica d'Aran, Maria Vergés.

Ajuntament de
Nautlran
EDICTE
ASSUMPTE : RECONSTRUCCIÓ DE LA BÒRDA DETH PERE
PER Assumpte: Aprovació inicial de la Modificació puntual de
les NNSS de Naut Aran per a la millora de la implantació de
les edificacions mitjançant concreci ó normativa de l'ocupació i
regulació de l'espai no edifical,>le del sòl urbà.
El Ple de l'Ajuntament de NautAran per majoria absoluta, en sessió
ordinària, de data 16 de setembre de 2021, entre d'altres va acordar:
Aprovació inicial de la Modificació puntual de les NNSS de Naut
Aran per a la millora de la implantació de les edifi~acions mitjançant
concreció normativa de l'ocupació i regulació de l'espai no edificable
del sòl urbà.
Primer.- Aprovar inicialment el document de la Modificació puntual
de les NNSS de Na ut Aran per a la millora de la implantació de les
edificacions mitjançant concreció normativa de l'ocupació i regulació
de l'espai no edificable del sòl urbà.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini
d'un (1) mes mitjançant Edicte publicat en el Butlletí Oficial de
la Provincia, en el Diari La Mañana, en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de NautAran, en la pàgina web: www.nautaran.org , i en
el Portal eBando a efectes de possibles al·legacions, reclamacions
o suggerències.
Tercer.· Trametre l'expedient al Departament de Territori
i Sostenibilitat per tal de sol·licitar els informes sectorials
corresponents.
Salardú, Naut Aran, 5 d'octubre de 2021.
L'alcalde, Cèsar Ruiz Canela Nieto.

