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❘ LLeiDa ❘ El Centre de Salut Men-
tal Infantil i Juvenil de Llei-
da (CSMIJ) atén cada dia una 
quinzena de nens i adolescents 
derivats de l’atenció primària 
i pediatria, el doble o fins i tot 
el triple que abans de la cri-
si sanitària. En el marc de la 
jornada organitzada per la de-
legació territorial del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Cata-
lunya al CaixaForum de Lleida 
per sensibilitzar sobre l’abús 
sexual infantil, la psiquiatra 
i cap de l’àrea de Salut Men-
tal Infantojuvenil del CSMIJ 
i de l’Hospital Sant Joan de 
Déu Terres de Lleida, Vanesa 
Pera, va reconèixer que hi ha 
“tant de col·lapse” que ha de 
prioritzar els casos moderats i 
greus. Pera també va destacar 
que els casos són de la mateixa 
tipologia que els del 2019, tot i 
que “més greus i complexos”, 
ja que abans de la pandèmia 
els trastorns alimentaris, de-
pressions o pensaments relaci-
onats amb el suïcidi comença-
ven amb 12 anys, mentre que 
ara els detecten en petits de 9. 

“La pandèmia ha fet escla-
tar els casos de salut mental, 
ja que ha trencat l’equilibri 
de les unitats familiars i ha 
fet aflorar molts problemes. 
Han augmentat tots, també 
els abusos sexuals infantils”, 
va apuntar Teresa Valmanya, 
pediatra a l’Arnau de Vilano-

va i coordinadora de l’equip 
funcional d’experts a Lleida. 
I és que sobretot l’abús sexual 
i els casos de maltractament 
“han augmentat moltíssim”, 
va explicar Pera. 

En aquesta línia, va alertar 
que els efectes “no els vam 
veure de manera immediata 
després del confinament, sinó 

que vam començar a veure’ls fa 
4 o 5 mesos, quan les famílies 
han tornat a anar al pediatre”. 

Per la seua part, Jaume Cel-
ma, president del Col·legi Ofi-
cial de Psicòlegs a Lleida, va 
explicar que l’abús sexual en 
la infància “sempre hi ha es-
tat”, però que amb la pandèmia 
“han aflorat casos que no s’han 
pogut tractar perquè estaven 
amagats i ara han sortit a la 
llum de forma virulenta”. Re-
clamen més recursos i perso-
nal, perquè les llistes d’espera 
per atendre casos de salut men-
tal són “molt llargues” i “hi ha 
casos greus que requereixen 
atenció immediata”.

méS recurSoS
els psicòlegs reclamen  
més recursos i personal 
per reduir les llistes 
d’espera actuals

Quinze casos al dia de nens 
amb problemes mentals
el csMiJ de Lleida triplica les atencions durant la pandèmia 
|| Les depressions i els pensaments suïcides, des dels 9 anys

salut infància

Jornada sobre l’abús sexual infantil, ahir al caixaForum.
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Presentació de la botella d’oli solidari L’or de Ponent.

iniciatives solidaritat

❘ LLeiDa ❘ El Molí d’Alcanó, per-
tanyent al Grup Cooperatiu 
Fruits de Ponent, i l’Associa-
ció Contra el Càncer a Lleida 
van presentar ahir L’Or de 
Ponent, una botella solidària 
d’oli d’oliva verge extra. 

L’acció pretén recaptar 
fons per a la lluita contra el 
càncer de mama, per la qual 
cosa un euro de cada produc-
te venut (la botella té un preu 
de 3,90 euros) es destinarà a 
aquesta causa. 

L’Or de Ponent estarà dis-
ponible a partir d’avui a les 

agrobotigues de Fruits de 
Ponent a Alcanó, Alcarràs 
i Ponts; als establiments de 
Lleida ciutat BO de Shalom 
a la plaça Mossèn Jacint Ver-
daguer; a Vinicia i a la seu de 
l’Associació Contra el Càn-
cer a Lleida, així com a la 
pàgina web www.ordepo-
nent.com. 

Segons van explicar ahir 
els responsables d’aquesta 
acció, es produiran inicial-
ment un total de 3.000 am-
polles solidàries d’oli d’oliva 
verge extra L’Or de Ponent.

oli del Molí d’alcanó 
contra el càncer de mama
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venudes el 60% 
de les entrades 
per cap d’any         
a catalunya
Moltes més que el 
2019, que eren el 40%

festes

redacció
❘ LLeiDa ❘ A escasses tres set-
manes d’una de les nits més 
festives de l’any, el sector 
del lleure nocturn català 
anuncia haver venut un 
60% de les entrades dis-
ponibles per Cap d’Any, la 
qual cosa supera el 40% re-
gistrat en les mateixes dates 
de l’any 2019. 

Aquest augment resulta 
significatiu, ja que aquest 
any els locals han apujat 
els preus de les entrades 
per l’aforament limitat al 
80 per cent i els assistents 
han de presentar el certi-
ficat Covid, restriccions 
que fa dos anys no estaven 
implementades.

L’augment de la deman-
da de la compra anticipada 
respecte al 2019 es deu a 
factors com la por a que-
dar-se sense entrada i a les 
ganes que té la gent de sor-
tir de festa després d’un any 
marcat per les restriccions 
imposades en aquest sector, 
segons explica el secretari 
general de la FECASARM, 
Joaquim Boadas.

Una vintena  
d’actes a la Seu  
per La Marató

solidaritat

❘ La SeU ❘ La Seu d’Urgell or-
ganitza una vintena d’actes 
per La Marató. El primer 
tindrà lloc aquesta tarda 
amb un taller infantil, mú-
sica, berenar i altres activi-
tats a la plaça del Codina, 
en un esdeveniment orga-
nitzat pels veïns d’aquesta 
mateixa plaça. El gruix de 
les activitats tindran lloc 
el cap de setmana vinent, 
com una caminada o una 
cercavila.

campanya per a 
una segona edició 
d’‘el desig d’olívia’

iniciativa

❘ Sort ❘ L’Associació Judith 
Durano de Literatura In-
fantil sobre el Càncer, nas-
cuda a Sort, ha posat en 
marxa una campanya de 
finançament col·lectiu per 
poder imprimir la segona 
edició d’El desig d’Olívia 
i distribuir-lo entre asso-
ciacions infantils. El conte 
es pot comprar a Amazon, 
Verkami i llibreries com La 
Singratalla (Tremp) i Solé 
(Sort).

arts escèniques certàmens

redacció
❘ aLpicat ❘ La conselleria de Jo-
ventut de l’ajuntament d’Alpi-
cat i el Club Jove del municipi 
organitzarà el proper abril de 
2022 l’Alpitalent, un concurs 
de talents que pretén ser un 
aparador per als artistes de 
Ponent. El certamen es desen-
voluparà en tres gales previstes 
els dissabtes 2, 9 i 30 d’abril a 
la tarda.

Les inscripcions s’obren di-
lluns. Els interessats es podran 
presentar fins al 31 de gener 
a través del web de l’ajunta-
ment amb un vídeo d’una du-
rada màxima d’1 minut en què 
han d’exhibir el seu talent, que 

pot ser de qualsevol disciplina 
de les arts escèniques. L’únic 
requisit és estar empadronat 
en algun municipi de Lleida. 
D’entre els presentats, el jurat 
n’escollirà un total de 24, que 
entraran a participar al con-
curs, que repartirà un premi 
de 1.000 € al primer finalista, 
un de 500 € al segon i final-

ment un de 300 euros al tercer 
classificat.

L’objectiu final és detectar 
nous col·lectius, grups i joves 
de Lleida que destaquin en 
l’àmbit de les arts escèniques 
i buscar nous possibles espec-
tacles per incloure en la pro-
gramació cultural i festiva del 
municipi.

alpicat busca 
les ‘estrelles’  
de ponent  
amb l’alpitalent
el finalista s’endurà 
un premi de 1.000 €

ajUntaMent D’aLpicat

representants de l’ajuntament i del club Jove d’alpicat.

17033

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


	S202112111
	1639379719CATALA


