
Detingut un menor a 
Lleida per trencar-li la 
mandíbula a un altre 
Va accedir al Camp Escolar a l’hora 
del pati i va agredir un dels alumnes 
La Guàrdia Urbana de 
Lleida va detenir dimarts un 
menor per un presumpte 
delicte de lesions, acusat 
d’haver-li fracturat la 
mandíbula a un altre menor 
al Camp Escolar de la 
capital.

LLEIDA
REDACCIÓ

Un home es va presentar dimarts 

passat a la comissaria de la Guàr-

dia Urbana de Lleida per denun-

ciar que el seu fill de 15 anys ha-

via estat agredit per un altre jove 

que li havia provocat lesions im-

portants a la cara. 

El denunciant va aportar 

l’informe mèdic, en el qual es 

constataven múltiples fractures 
maxilofacials que van obligar a 

traslladar el menor agredit fins 
a l’hospital Vall d’Hebron de Bar-

celona després d’haver estat atès 

a l’hospital Arnau de Vilanova 

de Lleida. A partir de la descrip-

ció aportada pel denunciant, els 

agents de la Guàrdia Urbana van 
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Una desena de sacs plens de ru-

na han estat abocats a l’esplana-

da que hi ha prop del Camp Es-

colar, al peu del carrer Leandre 

Cristòfol. Es tracta d’un espai 

que s’utilitza com a aparcament, 
però que també s’ha convertit 
en un abocador de residus. A 

banda de runa també hi ha altra 

mena d’escombraries.

Abocats sacs plens de runa 

a l’entorn del Camp Escolar 
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El comitès d’empresa de CCOO 

i les delegades i delegats de les 

residències Comtes d’Urgell de 

Balaguer, Serafí Casanoves de 
Sort i Domus VI de Verdú han 

convocat totes les treballadores 

i treballadors de les residències 

a concentrar-se avui, a les 4 de 

la tarda, davant dels Serveis Te-

rritorials del Departament de 

Drets Socials a Lleida. 

El motiu de la concentració és 

el mateix que en concentracions 

anteriors i manifestació que 

s’han fet els darrers mesos: que 

les empreses que gestiones les 
residències, Eulen i Domus VI, 

no apugen el sous de les planti-

lles i retallen drets laborals i sou 

des que van assumir la gestió de 
les residències el 2016, amb la 
qual cosa es perpetua la preca-

rietat del seu personal, segons 

van dir.

Protesta dels treballadors 
de les residències davant de 
la delegació de Drets Socials

Nova edició 
d’un projecte 
per impulsar 
l’autoocupació 
del jovent

Jornada a la 
Cambra de 
Lleida sobre 
la logística 
internacional

L’Ajuntament de Lleida, a tra-

vés de la Regidoria de Joventut, 

i Ponent Coopera presenten  

avui la 2a edició de FEMCOOP!, 

un programa que vol impulsar 

l’emprenedoria i l’autoocu-

pació dels joves mitjançant la 

creació de cooperatives que fo-

mentin valors de justícia social, 
sostenibilitat i que proposin 

solucions innovadores per als 

reptes socials d’avui dia. En la 

presentació també es donaran 

a conèixer els projectes guan-

yadors dels ajuts i de les coope-

ratives creades.

La Cambra de Comerç de Llei-

da ha programat per aquest 

divendres la jornada Logística 
Internacional: situació actual, 
serveis i infraestructures per a 
les empreses. Aquesta jorna-

da té com a principal objectiu 
oferir a les empreses exporta-

dores i importadores una visió 

detallada sobre la situació ac-

tual del sector logístic interna-

cional, així com facilitar el con-

tacte entre aquestes empreses 

i els principals proveïdors de 

serveis logístics i duaners que 
operen en el territori.
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Els Armats de Lleida va fer di-

marts la presentació de la seva 

revista, la qual es repartirà du-

rant el sopar de la XXVII Nit d’Els 

Armats de Lleida i de lliurament 

dels guardons Gran Persona de 

Lleida 2022, que es farà dissabte 

19 de març. L’acte, presentat per 
José Antonio García Barranco, 

homenatjarà amb el títol de Gran 

Persona al politòleg Albert Bala-

da, al pianista Néstor Bayona, a 
l’esportista Núria Codina, a l’artis-

ta José Antonio Ferrer,  al doctor 

Oriol Yuguero i a Casa Guarro.

Noves Grans Persones dels Armats de Lleida  

detenir en un domicili de Lleida el 

presumpte agressor, també me-

nor d’edat.

Els fets van passar durant l’ho-

ra del pati, quan tres joves que no 
pertanyen a cap dels tres instituts 
del Camp Escolar (Màrius Torres, 

Gili i Gaya i Joan Oró) van poder 
accedir a l’interior del recinte i un 

d’ells –el detingut– hauria agredit 
l’esmentat alumne de 15 anys, 
que cursa estudis en un dels tres 

centres educatius, fent-li dife-

rents puntades a la cara després 

d’haver-lo llançat al terra.

Més enllà de la denúncia per 

l’agressió que va patir el seu fill, 
els pares van mostrar la seva in-

dignació perquè tres persones 

alienes al Camp Escolar poguessin 

accedir al recinte en horari lectiu. 
Consideren que una situació com 

aquesta suposa un risc per als 

alumnes dels tres instituts. 


