_1_0_L_L_EI--'---A_I_D_IL_LU_NS_2_5_D'A_B_RI_LD_E_20_22_ _ _ _ _ _L_a____.JI 1añana
Ingressa en un psiquiàtric
un jove que va apunyalar
al coll una dona a Balàfia
Un jove de 23 anys va ingressar ahir a l'unitat de psiquiatria
de l'Hospital de Santa Maria de
lleida després que el dissabte al
vespre apunyalés al coll una dona de 36 anys a l'avinguda Rosa
Parks, al barri de Balàfia. Els fets
van tenir lloc cap a les 20.25 hores quan l'agressor va apunyalar
la dona amb un ganivet -que es

va trencar- al coll, quan aquesta
es trobava passejant amb altres
persones. El nòvia de la noia,
que és un agent dels Mossos
d'Esquadra que estava fora de
servei, va poder reduir l'agressor. Una patrulla de la Guàrdia
Urbana, va arrestar l'agressor i
va ser acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

Els carrers de Pardinyes
al voltant de Barris Nord
sl omplen de plàstics
després del mercadet
Les bosses s'acumulen uns dos dies

Aparatós accident a L-11 al
terme dels Alamús en bolcar
un cotxe en una rotonda
Dues persones van resultar ferides lleus ahir en un accident al
quilòmetre 5,3 de la carretera
LL-11, en una rotonda en la confluència de la C-13b, als Alamús,
en sentit Barcelona. Per causes
que s'investiguen, el cotxe va
sortir de la calçada i va patir una
bolcada lateral, segons els Bombers de la Generalitat. Un dels
ferits, amb un tall en una mà, va
ser un home que va ajudar a sor-

tir del cotxe el conductor accidentat. Els serve1s d'emergència
van rebre l'avís a les 11.45 hores
i fins al lloc hi van anar quatre
dotacions dels Bombers de la
Generalitat, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM). A més, es va
produir un accident entre un ciclomotor i un cotxe a l'avinguda
de la Llibertat de Lleida, sense
cap ferit.

Iniciativa a lnstagram per
difondre els encants de
Lleida entre la ciutadania
La Paeria posa en marxa una iniciativa a lnstagram amb l'objectiu de difondre els encants i el
potencial de Lleida entre la ciutadania amb motiu dels 20.000
seguidors i seguidores del perfil
del consistori en aquesta xarxa
social. L'Ajuntament de Lleida
convidarà tothom a fer arribar
al consistori les seves fotografies sobre el patrimoni, cultura,

Un home greu
pel fum de
la caldera
a Alguaire
Un home va ser traslladat ahir
en estat greu fins a l'Hospital
Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida per una intoxicació
causada possiblement per la
mala combustió d'una caldera en una casa del carrer Merlí
d'Alguaire. Fins al lloc dels fets
s'hi van traslladar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.

festes, tradicions, gastronomia i
natura relacionades amb Lleida.
El perfil d'lnstagram d'@ajuntamentdelleida publicarà, durant
tot l'any, les fotografies rebudes
amb els hashtags #20000ainstagram #comparteixlleida #lleida
i la menció de l'autor o autora.
També es publicaran totes les fotografies rebudes en un àlbum al
Flickr de l'Ajuntament de lleida.

Un excursionista va resultar
ferit en un turmell ahir mentre feia una travessia pel congost de Mont-rebeL Els equips
d'emergència van rebre l'avís
a les 15.28 hores i al lloc dels
fets ens van traslladar els GRAE
i l'helicòpter dels Bombers, que
van traslladar el ferit fins al Parc
de Bombers d'Àger, on posterioment una ambulància el va
portar a l'Hospital Comarcal del
Pallars, a Tremp.

Lleida
XAVIER NADAL
Els ciutadans que es van passejar
ahir per la zona van poder comprovar l'existència de nombroses
bosses de plàstic, gairebé totes
procedents del mercadet de Barris Nord que va tenir lloc el matí
del dia abans. La font que hi ha
a la confluència de la Rambla de
Pardinyes amb el carrer Comtes d'Urgell és un dels punts on
l'acumulació de les deixalles és
més visible. Aquest indret, amb
sortidors i que s'iJ.Iumina de diferents colors per la nit, és un dels
atractius del barri i veure' I ple de
deixalles fa molt mal a la vista.
Però, els veïns també van poder comprovar ahir que encara
hi havia força plàstics a l'aparcament de Barris Nord -lloc on té
lloc el mercadet-; el carrer Corregidor Escofet, sobretot en direcció al riu; el carrer Xavier Puig
i Andreu, anomenat "el recorri-

Cauen dos
arbres a Lleida
i a Almacelles
per les ventades
Els Bombers de la Generalitat de
Catalunya va n haver de retirar el
dissabte: al vespre un arbre caigut
per les fortes ventades a la zona
del Pla de la Font d'Almacelles,
ja que les branques afectaven
la circulació. D'altra banda, els
Bombers va retirar, gairebé a la
mateixa hora, un arbre que havia
caigut damunt d'un turisme que
estava aparcat al carrer Carme
Laforet de Lleida.

FO~ X.tt./ La font de la Rambla de Pardinyes estava ahir plena de bosses

do"; l'Avinguda Prat de la Riba
fins al descampat de Josep Pallach, o la plaça de Joan Vilagrasa,
molt concorreguda per famílies
amb nens per gaudir dels jocs infantils. Aquesta mateixa situació
es produeix diferents caps de setmana i, per exemple, la font de la
Rambla de Pardinyes no es neteja molts cops fins al dilluns cap al
migdia, comenten els veïns.
D'altra banda, la regidora de
Consum, Comerç, Mercats i Participació, Marta (:;ispert, va mantenir el passat 6 d'abril una reunió
amb la Comissió de Marxants dels
mercadets de Lleida. La trobada
va servir per continuar insistint
en la necessitat d'eliminar pro-

gressivament les bosses de plàstic que es generen als mercats i
subratllar la necessitat de fer pedagogia entre tots els paradistes
i també amb les persones consumidores. Aquestes són línies de
treball que s'han desplegat des
de l'àrea de Mercats de la Paeria
a través de la campanya Plàstics
Zero' L'actuació ha permès desenvolupar activitats continues
com la informació i la pedagogia
a paradistes i consumidors, el repartiment de bosses de paper als
mercats o l'anunci de sancions a
qui no estigui en la línia d'eliminar progressivament les bosses
de plàstic o continuï generant residus inconvenients.

