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Successos Emergències

Equipaments tercera edat

El nen rescatat a la piscina del Palau deixa l’UCI després de 3 dies
en estat crític || Els companys de casal l’animen amb dibuixos

Golmés inaugura
un centre de serveis
per a la tercera edat

“Creieu en els miracles?
Nosaltres sí. Ets un campió”

j.gómez

ajuntament del palau

La consellera Cervera va presidir l’acte inaugural.
j.g.m.

L’alcalde del Palau va visitar ahir la família i els va portar un cartell amb dibuixos dels nens del casal.
redacció

❘ El palau d’anglesola ❘ El nen de
quatre anys de Vila-sana que
va ser rescatat dimecres de la
piscina del Palau d’Anglesola quan s’estava ofegant va
deixar ahir l’UCI i va passar
a planta després d’una gran
millora, segons van anunciar
ahir els pares a través de les
xarxes socials. “Creieu en els
miracles? Nosaltres sí, en tenim
una mostra. Ets un campió”,
van assenyalar els familiars
després de la millora, ja que
el menor havia estat tres di-

es en situació crítica. Segons
ha pogut saber aquest diari, el
petit Gerard ja hauria començat a parlar i li haurien retirat
les sondes a les quals fins ahir
estava connectat.
Precisament ahir, l’alcalde
del Palau d’Anglesola, Francesc
Balsells, va visitar la família a
l’hospital i els va fer entrega
d’un cartell i uns dibuixos amb
missatges d’ànim que van fer
els companys del petit i les quatre monitores del Casalet d’Estiu en què participava quan va
tenir lloc l’accident.

Aquests dibuixos els van
portar a terme en el marc dels
treballs de gestió de l’impacte
emocional que han impartit des
que va succeir per als usuaris
del casal. L’incident va tenir
lloc aquest dimecres i el nen
va ser rescatat després que una
monitora el veiés sota l’aigua.
En un primer moment va creure que estava bussejant però
es va adonar que no reaccionava i el va treure de l’aigua.
Va ser reanimat pel socorrista i traslladat a Barcelona en
helicòpter.

emergències habitatges
Guàrdia Urbana

❘ golmés ❘ La consellera de
Drets Socials, Violant Cervera, va inaugurar ahir el
Centre de Serveis Socials de
Golmés, un nou equipament
que entrarà en funcionament a l’octubre i que oferirà
activitats i serveis com el de
menjador, bugaderia o podologia, principalment per a la
tercera edat però obert a la
població en general. Cervera
va remarcar que instal·lacions com aquesta contribueixen a millorar la qualitat
de vida del col·lectiu de la
tercera edat i va assegurar
que davant d’un nou model
d’autonomia personal, “els
centres de serveis tindran
una gran importància”.
Així mateix, va apostar
perquè aquesta mena de
serveis estiguin presents en
pobles petits. L’alcalde de
Golmés, Jordi Calvís, es va
mostrar satisfet amb aquest
nou equipament, que busca
garantir serveis als veïns i
va remarcar que en un futur
podria ampliar-se a través
d’un equipament municipal
annex i actualment sense
ús concret, on anteriorment

s’havia previst un Centre de
Dia.
El Centre de Serveis de
Golmés ha comptat amb un
pressupost que ascendeix a
50.000 euros i l’equipament
pot acollir trenta persones
en serveis com el de menjador, encara que en altres
tallers o activitats la xifra
pot arribar a duplicar-se. El
consistori durà a terme una
xarrada informativa dirigi-

usuaris

Tindrà capacitat per a
30 places i el consistori
no descarta ampliar-lo
a un edifici annex
da a tots els veïns per explicar tots els detalls d’aquest
equipament.
L’acte també va comptar
amb la presència del delegat
del Govern a Lleida, Bernat
Solé, el director dels serveis
territorials del departament
de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, i el president de
la Fundació Residom, Antoni Mateus.

Emergències

Cinc rescats a
Lleida el cap
de setmana

Tallen el carrer Major de Lleida dos hores per la caiguda d’una cornisa
❘ Lleida ❘ La Guàrdia Urbana
de Lleida va tancar l’accés al
carrer Major des de la plaça
Sant Francesc fins a la plaça
de la Paeria durant dos hores

després que es desprengués la
cornisa d’un edifici.
Els serveis d’emergències
van rebre l’avís a les 11.09 hores i es van traslladar fins al

lloc dos dotacions de Bombers
i agents de la Guàrdia Urbana. Segons van informar els
agents, l’edifici té pendent rehabilitar la façana.

❘ Lleida ❘ Els bombers van
intervenir a Lleida en cinc
rescats de muntanya el
cap de setmana. Dissabte ho van fer a Camarasa,
Boí i Àger i ahir van assistir un escalador a Vilanova de Meià i a Mont-rebei,
dos excursionistes. D’altra banda, l’excursionista que va perdre la vida
dissabte a la Pica d’Estats
al caure per un barranc
seria d’origen estranger.

Donació de sang a la
caserna de la Urbana
❘ lleida ❘ La caserna de la
Guàrdia Urbana de Lleida acollirà el dimecres dia
15 una donació de sang de
10.00 a 14.00 hores i de
16.00 a 20.00.

Evacuat un ciclista
amb contusions
❘ Àger ❘ Un ciclista de seixanta-set anys va haver de ser
traslladat ahir en helicòpter
a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb una
contusió al pit després de
caure de la bicicleta.
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futbol copa lleida

El Balaguer passa a la final

Els de la Noguera van ser millors malgrat les baixes i es van imposar a un Tàrrega sense idees en la
finalització de les jugades || Els locals van acabar amb nou per les expulsions de Pau i Sánchez
joan bové

balaguer

2

tàrrega

0

Aceituno, Aleix,
Penella, Mané,
Porta, Surroca,
Raya, Riki, Pau,
Sánchez i Edgar.

Oliveros, Pau,
Mikel, Hichem,
Sergi, Colell, Botet,
Casals, Houssam,
Torra i Feher.

Canvis: Babot per
Aleix (89’), Isaac per
Mané (39’), Levi per
Surroca (79’).

Canvis: Dídac per Pau
(46’), Verdés per Pau
(50’), Martínez per
Houssam (79’).

Gols: 1-0, Edgar (47’). 2-0, Surroca (76’).
Àrbitre: Boleda M. va amonestar els locals Surroca, Aleix, i Sánchez (2) (89’) i els visitants Botet, Oliveros, Hichem, Nordin i Mikel. Va expulsar
amb roja directa el local Pau (87’).
Incidències: Partit corresponent a les semifinals de la Copa Lleida disputat al Municipal de
Balaguer.

joan bové

❘ balaguer ❘ Un Balaguer superior
va vèncer el Tàrrega a les semifinals de la Copa Lleida, en
un partit en el qual els locals
van acabar jugant amb 9 per
les decisions de l’àrbitre, que
va expulsar amb targeta roja
directa Pau, al minut 87, i amb
doble targeta groga Sánchez,
per desplaçar lleument la pilota.
El Balaguer, amb un total
de nou baixes a la plantilla, va
afrontar el partit amb serietat
i molt ben posicionat sobre el
terreny de joc. Per la seua part,
el Tàrrega només va inquietar
per mediació de Hichem, que va
donar molta feina a la defensa
local, com una oportunitat en
la qual Aceituno, molt segur en

les seues intervencions tota la
tarda, va aconseguir desbaratar
al minut 9. El mateix Hichem va
tenir una altra gran oportunitat
per marcar al minut 23, en una
rematada que es va perdre per
poc a l’esquerra del porter local.
L’ocasió més clara del primer
temps per al Balaguer va arribar
al minut 40, en una rematada
d’Edu Raya per una passada de
Sánchez. A la segona part, el

amistosos

futbol segona catalana

Una acció embolicada durant el partit entre Balaguer i Tàrrega.

Balaguer va estirar les línies i
va sortir disposat a apujar una
marxa en el joc i, al minut 47,
Edgar va rematar de manera impecable per marcar el primer gol
del partit (1-0). Van seguir uns
minuts de bon futbol per part
del Balaguer i, al 76, Surroca,
amb un potent xut des de fora
de l’àrea, va establir el 2-0 que
sentenciava el duel i l’eliminatòria. A partir d’allà els locals

van defensar el seu avantatge
davant d’un Tàrrega impotent,
que ho intentava tot però que
no va comptar amb idees als
metres finals. La recta final del
partit va ser tosca i dos jugadors
locals, Pau i Sánchez, van ser
expulsats. Malgrat tot, el partit
ja no va registrar més canvis i
el Balaguer es va classificar de
forma merescuda per a la final
de la competició.

El Mollerussa no va
anar a jugar amb
l’Atlètic Lleida i el
comitè decidirà
n El Mollerussa, que va
anunciar divendres que
no es presentaria a jugar
el partit de semifinals de
la Copa Lleida al camp de
l’Atlètic Lleida, en protesta perquè el club de
Cappont cobrava entrada
als seguidors del club del
Pla d’Urgell, va complir
finalment l’amenaça i ahir
no hi va acudir. L’àrbitre
va fer constar la incompareixença del Mollerussa
en acta i ara decidirà el
comitè de competició.
El delegat de la Federació Catalana de Futbol,
Josep Maria Espasa, va lamentar que no s’hagués
jugat el partit. “He estat
parlant amb els presidents
durant tota la setmana i
he estat a sobre del tema
fent el que havia de fer,
però el partit no va poder
tirar endavant. Se’ls van
oferir alternatives però no
hi va haver voluntat per
part seua. Nosaltres estem
per defensar el futbol lleidatà. Ara ja és el comitè
el que ha de decidir”, va
assenyalar Espasa.

futbol

El Borges
empata a
Torrefarrera en
un nou amistós

El Fraga
estrena la Lliga
amb victòria
a domicili

❘ Lleida ❘ El Borges va empatar
(1-1) a Torrefarrera en un nou
amistós d’aquest equip de
Primera Catalana. El partit
va estar marcat per les baixes
dels dos equips. El Solsona,
per la seua part, va acabar
cedint en la visita al Manlleu
(2-1), malgrat avançar-se a la
primera part. D’altra banda,
l’Alpicat i el Lleida B, van jugar també un matx amistós
en el qual es va imposar el
filial del Lleida Esportiu per
0-2. També el Ponts va disputar un vistós encontre que
va finalitzar amb victòria de
l’Organyà (3-4).
A la Copa Pirineus, el
Tremp va confirmar la condició de favorit, va tornar a
derrotar el Rialp (3-1) i es va
classificar per a la final.

❘ Saragossa ❘ La UD Fraga va
debutar ahir a la Lliga, a la
Regional Preferent Aragonesa, amb una bona victòria
en la visita al camp del CD
Olivar per 0-2. El conjunt
fragatí va aconseguir encarrilar el partit amb dos gols
marcats en la primera part.
El marcador ja no es mouria
durant la resta del partit i el
Fraga va sumar tres importants punts.
D’altra banda, en partit
corresponent al Grup 17 de
la Tercera RFEF, Binèfar i
Montsó van empatar 1-1 en
un duel molt disputat. Òscar Imaz va avançar l’equip
local, mentre que l’empat el
va anotar Petro, per deixar
el marcador final en taules i
sumant cadascun un punt al
seu caseller.

El Térmens presenta la plantilla i homenatja l’anterior junta
❘ térmens ❘ L’Associació Esportiva
Térmens va presentar ahir la
plantilla de la temporada 20212022 en una jornada en què
també es va retre homenatge a

l’anterior junta directiva de l’entitat. L’actual junta, que presideix Jordi Desongles i de la qual
forma part com a vocal Josep
Maria Casals –el jugador més

veterà del futbol federat lleidatà
als seus 51 anys–, va entregar
una placa commemorativa als
anteriors directius encapçalats
per Josep Ramos.
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ajuntament de bellupig

sonia pareja

Èxit de públic a l’espectacle de Reggae
per Xics del Lleida Music Festival
La representació Quadern de Bitàcola del grup Reggae
per Xics va esgotar les 500 entrades disponibles per a la
tercera sessió del Lleida Music Festival que es va celebrar
ahir a les 12 del migdia a l’escenari Biloba Open Air.
ajuntament de montgai

Maria Majó va recollir el premi en nom de Cuixart i va llegir una carta d’agraïment escrita per ell.

Bellpuig dona el premi Estel a Jordi Cuixart
La vocal de la Junta Nacional
d’Òmnium Cultural Maria Majó
va recollir ahir de mans de l’alcalde, Jordi Estiarte, el premi
Estel que les entitats culturals,
socials, esportives i polítiques

de Bellpuig han van atorgar
aquest any a Jordi Cuixart. Majó va llegir una carta escrita pel
mateix Cuixart, d’agraïment per
haver-li atorgat aquest premi
“per les profundes conviccions

pacifistes i haver anteposat la
vostra llibertat personal a favor de la del poble català i per
impulsar la campanya Amnista
Ara, segons va explicar l’alcalde
de Bellpuig.
maria domingo

Més de 100 persones a la Trobada
d’Acordions celebrada a Montgai
Montgai va celebrar la Trobada d’Acordions a la qual van
assistir més de 100 persones, la majoria de fora del poble,
per veure músics del Ripollès, Andorra, Pla d’Urgell, Noguera, Berguedà, la Segarra i de la Franja, entre altres.
C.Sans

Homenatge a Jordi Turull a la Seu d’Urgell
de la JNC i Junts per l’Alt Urgell
La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i Junts per
l’Alt Urgell van concedir el premi Estel a l’exconseller
Jordi Turull “com a reconeixement a la seua tasca i per
la implicació en el referèndum de l’1-O”.

Èxit de participació a l’acte cultural al Castelló Sobirà de Sant Gervàs
Més de 200 persones van participar ahir en l’acte cultural que
va tenir lloc al Castelló Sobirà
de Sant Gervàs, a la Vall de Barcedana, al municipi de Gavet de

la Conca. D’aquesta manera,
a les 10.00 hores va tenir lloc
una visita guiada pels voltants
del castell i les restes de l’antic
poblat de Sant Gervàs i més tard

es va fer una presentació relacionada amb aquest patrimoni
a càrrec de l’arqueòloga Marta Sancho i l’arquitecta Anna
Ibarz.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Poseu-vos en acció. Si voleu alguna
cosa, preneu la iniciativa i feu que passi.
No permeti que ningú agafi el control. Mostreu
les vostres forces i sortireu victoriosos.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Sortir amb persones amb qui us divertiu
està bé, però no comprometeu la salut
i el benestar. La curiositat pot conduir a alguna
cosa nova i emocionant.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
La vostra opinió i encant persuasiu ajudaran a canviar l’opinió d’algú sobre un
problema que necessita solució. No permeteu
que els gelos apareguin.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu canvis per reduir les despeses. Apreneu a través de l’observació i no permeteu que les emocions us ennuvolin la vista ni us
condueixin per un mal camí.

TAURE 20-IV / 20-V.
Massa de qualsevol cosa sempre és un
senyal d’advertència. Protegiu la vostra
reputació, la salut i les relacions que són importants per a vosaltres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Poseu més interès en esdeveniments o
activitats que us facin pensar i us donin
accés a persones que tenen coses per oferir mentalment i emocionalment.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Abaixeu el to i concentreu-vos en el que
és important. Deixeu de banda les emocions per fer el que sigui necessari per mantenir
l’estil de vida que us dona tranquil·litat.

AQUARI 20-I / 18-II.
Reuniu fets i preneu decisions orientades a salvar i solucionar qualsevol problema econòmic, mèdic o legal que pugui arriscar
l’oportunitat d’aconseguir una meta.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No hi ha res més emocionant que descobrir alguna cosa o algú que us alimenti el pensament. Participar en converses portarà
a una jornada divertida.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Digueu les coses com són i evitareu
negativitat i revessos. Cal que sapigeu
el que voleu i que no us faci por posar els plans
en acció. Un canvi us motivarà.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Feu tot el que sigui necessari per poder
seguir endavant. Mireu la imatge completa de les coses i veureu un camí fàcil cap a la
destinació de la vostra elecció.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Cuideu-vos millor. Dediqueu més temps
a l’aptitud física, la dieta i a resoldre
problemes que us puguin complicar econòmicament. Parleu de les vostres intencions.

