
..,....-------------------------~-------------------------------- - --- - - - --- ---

DIJOUS 17 DE NOVEMBRE D~ 2022 I COMARQUES 17 

Conscienciació a Tàrrega 
per les morts per suïcidi i el 
patiment dels supervivents 
S'ha editat un fulletó amb informació 
per prevenir les conductes suïcides 
Tàrrega • 
REDACCIO 

Tàrrega pren un paper actiu en la 
lluita contra el suïcidi, que és la 
primera causa de mort no natural 
a Espanya i la segona entre joves 
de 15 a 29 anys. La Regidoria de 
Salut consciencia la ciutadania 
sobre aquest tipus de morts i el 
patiment que genera amb motiu 
del Dia Internacional dels Super
vivents a la mort per suïcidi, que 
es commemora internacional
ment el tercer dissabte del mes 
de novembre. En aquest sentit, 
l'àrea de Salut ha editat un fulle
tó informatiu amb continguts per 
prevenir les conductes suïcides i 
ajudar les persones supervivents 
per tal de difondre'! entre la ciu
tadania . A més, es pot consultar 
el document en l'enllaç www.tar
rega.cat/acciosocial-igualtat-sa
lut/fitxers/suicidi. Alhora, l'Ajun
tament de Tàrrega distribuirà 
cartells per informar del telèfon 
061, una veu contra el suïcidi als 
equipaments públics, centres 
educatius i punts informatius que 
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hi ha arreu del nucli urbà. 
En aquest sentit, l'alcaldessa 

de Tàrrega, Alba Pijuan Vallverdú, 
la regidora de Salut, Assumpta 
Pijuan Tarragó, i la cap de l'àrea 
d'Igualtat i Salut, Mireia Fanta
net Viladot, van presentar ahir 
aquesta nova acció amb la qual 
l'Ajuntament de la capital de l'Ur-

geli vol contribuir a donar visibili
tat a totes aquelles persones que 
pateixen per la mort per suïcidi 
d'un ésser estimat, persones que, 
segons assegura l'Ame·rican Psyc
hiatric Association,-pateixen uns 
nivells d'estrès equivalents als in
dividus que han estat en un camp 
de concentració. 

Sancionen uh ciutadà xinès per pesca 
furtiva a l'Estany d'Ivars i Vila-sana 
Els Agents Rurals van sancionar i 
requisar els equips a un home de 
nacionalitat xinesa que van en
xampar dilluns pescant en un dels 
miradors de l'entorn de l'Estany 
d'Ivars i Vila-sana. El pescador 
havia instal·lat tres canyes i esta
va còmodament assegut en una 
zona en la qual està prohibida la 
pesca. Cal recordar que el parc 
natural del Pla d'Urgell és con
siderat com un refugi d~ pesca i 
no es pot practicar aquesta acti
vitat amb esquer. En aquest sen
tit, el director de l'espai natural, 
Rafel Rocaspana, va explicar que 
el passat diumenge uns visitants 
van denunciar que un pescador 
xinès havia ocupat un dels mira
dors de l'entorn de la llacuna, hi 
tenia quatre canyes i no els havia 
permès accedir-hi. 
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Detenen un home que -
acabava robar els diners 
d'un establiment de Tàrrega 
Els Mossos d'Esquadra van de
tenir dilluns a Tàrrega un home, 
de 40 anys, com a presumpte 
autor d'un furt. Segons van ex
plicar ahir fonts de la policia ca
talana, cap a les 22.45 hores del 
mateix dia es va rebre l'avís que 
s'havia produït un furt en un es
tabliment de menjar ràpid de 
l'avinguda Catalunya de la citada 
localitat. Immediatament, es va 
adreçar al lloc una patrulla que 

va recoll ir tota la informació de 
l'incident. Un home va aprofitar 
el descuit dels treballadors per 
furtar diners de la caixa enregis
tradora. Es va iniciar una recerca 
per la zona i cap ·a les 23.30 ho
res es va localit zar un home que 
coincidia plenament amb la des
cripció del presumpte lladre, en 
un bar musical proper al lloc dels 
fets. Es van recuperar els diners i 
va ser arrestat. 

Els Bombers troben sans i estalvis els dos 
boletaires perduts a Isona i Conca Dellà 
Els Bombers van localitzar sans i estalvis ahir a les 00.45 hores els 
dos boletaires que s'havien perdut dimarts a les 19.02 hores a Isona 
i Conca Dellà. Estaven a prop del Castell de Llordà, entre els barrancs 
de les Valls i de Raters, sense símptomes d'hipotèrmia, i se'ls va hi
dratar. També es va extingir una foguera que havien encès. 
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Un .tractorista ferit en bolcar 
en un ·desnivell a Estorm 
Un home va resultar ahir ferit 
de caràcter menys greu quan el 
tractor que conduïa va bolcar 
en un desnivell a Estorm, nucli 
pertanyent a Sant Esteve de la 

Sarga. Emergències va ser infor
mada a les 10.49 hores i es van 
desplaçar els efectius del cos i 
un helicòpter que el va traslladar 
a l'Arnau de Vilanova. 

Rescat d'un parapentista atrapat 
Els Bombers van rescatar ahir un parapentista que estava atrapat 
en un arbre a Esterri d'Àneu. Els efectius es van obrir pas tallant 
un arbre. rhome va resultar il·lés. IFOTO: Bombers · 
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