
Lleida acoge por quinta vez 
un sorteo de la Lotería que 
dejará 42 millones de euros
La suerte ‘viaja’ hoy para celebrar los 300 años 
de la Congregació de Nostra Senyora dels Dolors 
La Llotja se convierte hoy 
en el escenario donde 
el sistema de bombos 
múltiples repartirán 42 
millones de euros.

Lleida
MAR MORALES
“La Lotería Nacional viaja a la ciu-
dad para repartir suerte”, explicó 
ayer la presidenta de Loterías y 
Apuestas del Estado, Inmacula-
da García, con motivo de la pre-
sentación del sorteo que acogerá 
hoy La Llotja a partir de las 13 ho-
ras. Se trata de la quinta vez que 
se celebra en la ciudad desde que 
en 1970 llegase el sorteo De La 
Paz y el Extraordinario Cruz Ro-
ja, en 1997. La siguiente cita fue 
en el año 2000, en este caso en 
Sort, para recibir el Sorteo de Lo-
tería Nacional y en 2013 regresó 
de nuevo a la capital del Segrià, 
en la Seu Vella, con el Sorteo Es-
pecial de Enero. Esta quinta oca-
sión, La Llotja toma el relevo a la 
Seu Vella.

Con una emisión de diez series 
de 100.000 billetes cada una, se 
distribuirá en premios el 70% de 
la emisión que suponen 42 millo-
nes de euros. El teniente de al-
calde, Rafael Peris, destacó ayer 
que la Lotería Nacional dota de 
protagonismo a la ciudad y en 
concreto “a la Mare de Déu dels 
Dolors que tiene su oratorio en la 
calle Cavallers de Lleida”. Así, los 
décimos ilustrados con el aniver-
sario, reconocen los 300 años de 
la Congregació de Nostra Senyo-
ra dels Dolors de Lleida. Precisa-
mente, el prior de la Venerable 
Congregació de Nostra Senyora 
dels Dolors, Fernando Gracia, 
apuntó que se trata de una opor-
tunidad “para situar a la ciudad 
cuya cultura y costumbres deben 
conocerse”. Los premios mayores 
recaídos en Lleida recientemente 
fue la Navidad pasada con 12.000 
euros, en Sort con 60.000 y el pa-
sado mes de marzo en La Pobla 
de Segur con 60.000 euros. En es-
ta ocasión, el primer premio es-
tá dotado de 600.000 euros por 
serie y el segundo 120.000 euros.

Las bolsas 
de plástico 
dejarán de ser 
gratuitas el 1 
de julio

Reclaman más 
plazas MIR 
para Medicina 
Familiar

Beatriz Mothe 
apadrina hoy 
a estudiantes 
de Medicina

El Gobierno ha puesto fin 
a las bolsas de plástico li-
geras que todavía se estre-
gan de forma gratuita en 
numerosos comercios, un 
envase muy dañino desde 
el punto de vista ambiental 
por su baja reutilización y 
porque se dispersan como 
basura fácilmente debido a 
su reducido peso. Los con-
sumidores tendrán que pa-
gar a partir del próximo 1 
de julio por cada bolsa aun-
que sean las más pequeñas 
y ligeras. En 2021 estas bol-
sas estarán prohibidas.

La Sociedad Catalana de Me-
dicina Familiar y Comunitaria 
(CAMFiC) reclamó el aumento 
de plazas de Médico Interno 
Residente (MIR) para la espe-
cialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria, que ha denun-
ciado que de 1996 hasta hoy 
se han reducido en un 18%. 
Las plazas MIR de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria han pasa-
do de suponer el 42% del total 
en 1996, a sólo un 27,79% en  
2018, lo que significa que se 
asignarán 1.810 plazas.

La doctora Beatriz Mothe, in-
vestigadora asociada del Insti-
tut de Recerca de la Sida Irsi-
Caixa, apadrinará hoy el acto de 
graduación de la cuarta promo-
ción del Grau de Medicina de la 
Universitat de Lleida (UdL). La 
doctora Mothe, que se licen-
ció en Medicina en la misma 
universidad en 2001, fue esco-
gida por los 96 estudiantes del 
grado que tomaron la decisión 
valorando “su trayectoria y ori-
gen en el mundo universitario 
leridano”. El acto de gradua-
ción tendrá lugar a las 12 en la 
Catedral de la Seu Vella.
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FOTO: Selena García / El acto estará abierto a la ciudadanía y contará con la participación de niños de Afanoc

Misa en el Oratori, que abrió sus puertas a 
pesar de las obras de reforma de su cubierta
Los actos de conmemoración del 300 aniversario de la Congregació dels Dolors se iniciaron ayer 
con una misa presidida por el Obispo, Salvador Giménez, y una ofrenda floral a la virgen, imagen 
que bajaron hasta el altar del Oratori dels Dolors, donde se pudo celebrar el acto a pesar de las 
obras de reforma de la cubierta. Mañana domingo celebrarán la coronación de la virgen tras una 
procesión en la que participarán los Armats y la Banda de Música de la Mariola.   /FOTO:  S. García
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Fruits de Ponent clou els 
actes del 25 aniversari 
exportant a 4 continents
La cooperativa de segon grau reuneix a socis i 
clients en una celebració a la Seu Vella de Lleida
Fruits de Ponent 
comercialitza cada any 60 
milions de quilos de fruita 
i en aquests moments 
exporta a 50 països de 
quatre continents.

Alcarràs 
REDACCIÓ 
La cooperativa de segon grau 
Fruits de Ponent, amb seu so-
cial a Alcarràs, va cloure ahir els 
actes de celebració dels 25 anys 
del grup cooperatiu amb una ce-
lebració a la Seu Vella de Lleida 
amb representants d’institucions, 
socis i clients.

Els actes de commemoració 
dels 25 anys de la constitució 
de la cooperativa van començar 
el maig de l’any passat. A l’acte 
d’ahir al vespre a la Seu Vella de 
Lleida es van realitzar diferents 
parlaments, es va projectar un ví-
deo amb imatges dels darrers 25 
anys de la cooperativa, i després 
hi va haver un refrigeri i un sopar 
al claustre.

Aquesta cooperativa de segon 
grau està especialitzada en fruita 
de pinyol (préssecs, nectarines i 
paraguaians) i està considerada 
una de les líders en aquest àmbit 
a Europa.

Fonts de Fruits de Ponent van 
afirmar ahir que en aquests da-
rrers 25 anys l’entitat ha destacat 

FOTO: Núria Garcia / Molts socis i clients van participar ahir en l’acte a la Seu Vella de Lleida

per la seva internacionalització 
obrint mercats a molts països.

En aquests moments, la pro-
ducció de Fruits de Ponent és 
de 60 milions de quilos de frui-
ta a l’any. Exporta a 50 països i 
a 4 continents. Fruits de Ponent 
també ha diversificat en els da-
rrers anys la seva activitat i en 
aquests moments també pro-
dueix oli d’oliva en un molí a 
Alcanó.També disposa de dos 
estacions de servei, una situada 
a Benavent de Segrià i l’altra a 
Alcarràs.
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El Pallars 
Jussà acull 
avui una 
Trobada 
d’Empresaris
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, celebrarà avui la 9ena 
Trobada d’Empresaris/es i Co-
merciants del Pallars Jussà i 
15è. Premi Jove Emprenedor 
que organitza conjuntament 
amb Pallars Actiu, les delega-
cions locals de la Cambra de 
Comerç de Lleida i les agru-
pacions d’empresaris i comer-
ciants de la comarca. L’acte es 
durà a terme en el transcurs 
d’un sopar al qual hi assistiran 
prop d’un centenar de perso-
nes, representants de la indús-
tria i el comerç del Pallars Jussà, 
així com entitats empresarials.

Presenten 
una ‘app’ per 
al comerç de 
proximitat   
de Balaguer
L’aplicació BUYBYEgo neix a Ba-
laguer, posant-se en funciona-
ment l’abril, tant per dispositius 
Apple com Android, gràcies a la 
confiança dels comerciants de 
Balaguer per posar-ho en mar-
xa. En un moment en que les 
grans marques de venda on-li-
ne estan expandint-se cada cop 
més, BUYBYEgo proporciona 
als establiments una eina molt 
àgil per tal d’adaptar-se als 
canvis sense despersonalitzar 
els seus productes. L’aplicació 
vol fer més accessibles els co-
merços de proximitat.FOTO: N.Garcia /  Els Castellers de Lleida van oferir una actuació

BBVA va presentar ahir Valora 
View, la primera app del sector 
bancari europeu que permet la 
recerca d’habitatge per adquisi-
ció o lloguer a través de la rea-
litat augmentada. Amb aquest 
nou servei gratuït, disponible per 
a clients i no clients de l’entitat,  
BBVA llança una eina que utilit-
zant el big data proporciona a 
l’usuari preus recomanats.

BBVA presenta 
una ‘app’ per 
fer recerca 
d’habitatges

FOTO: BBVA / La pionera ‘app’ va ser donada a conèixer ahir

Les Valls d’Àneu i la Vall de Boí 
acullen aquest cap de setmana 
l’acció turística “Catalunya, Hola 
Família”. Diverses empreses han 
preparat un cap de setmana ple 
de sorpreses, amb moltes ac-
tivitats pels seus visitants: des-
comptes en l’allotjament, gra-
tuïtats, tallers, sortides, menús 
especials als restaurants...amb 
l’objectiu que les famílies amb 

infants gaudeixin de tot el que 
ofereixen les destinacions fami-
liars catalanes. Tota la informa-
ció sobre aquest cap de setmana 
es troba al web www.catalunya.
com. S’ha creat l’app “Llegendes 
en família” que permetrà buscar 
i “caçar” els éssers màgics creats 
per a l’ocasió i que s’amagaran 
en boscos, places i parcs de les 
diferents destinacions familiars. 

Les Valls d’Àneu i la Vall 
de Boí acullen un cap de 
setmana de ‘llegendes’
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Un total de 10 museus i 
equipaments de Lleida 
se sumen a la celebració 
de la Nit dels Museus
Nascuda l’any 2005, la jornada 
ofereix activitats lúdiques i culturals
Lleida
A. SÁNCHEZ
Per onzè any consecutiu els mu-
seus i equipaments culturals de 
Lleida celebren de forma conjun-
ta la Nit dels Museus, una inicia-
tiva nascuda l’any 2005 a França 
i en la qual participen més de 
2.000 institucions museístiques 
de 40 països. A Lleida, un total 
de deu equipaments, dos més 
que l’any passat, prendran part 
en aquesta festa cultural que se 
celebra avui i que comptarà amb 
activitats diverses des de les vuit 
de la tarda fins a mitjanit.

Ahir, els representants dels 
deu equipaments van donar a 
conèixer les diferents propostes 
lúdiques i culturals que oferiran 
al llarg de la jornada. 

ACTIVITATS PROGRAMADES

Jesús Navarro va explicar que 
el Museu Morera organitzarà una 
visita guiada a l’exposició Inven-
tari general. A més, el col·lectiu 
Free’t oferirà al llarg de la nit l’es-
pectacle Inventarisc. 

El CaixaForum realitzarà un ta-
ller familiar i dues visites guiades 
al voltant de l’exposició Ramon 
Pichot, D’Els Quatre Gats a la 
Maison Rose, mentre que la pro-

jecció dels curtmetratges Bafta 
Shorts 2017 completarà l’oferta. 

El Castell dels Templers de 
Gardeny oferirà dues visites guia-
des nocturnes per descobrir la 
història i el mite de la Casa de 
Gardeny. El Centre d’Art la Panera 
proposa una activitat familiar al 
voltant de la mostra NOA/NAO. 
2.0. En paral·lel, també es podran 
visitar les exposicions de l’artista 
basc Juan Pérez Agirregoikoa

La Fundacío Sorigué oferirà 
una visita guiada a l’exposició Os-
car Muñoz: des/materializacio-
nes, amb obres d’aquest guardo-

nat artista colombià. A l’activitat, 
l’acompanyarà la projecció d’un 
vídeo inèdit de l’artista.

Al Museu de l’Aigua tindran 
lloc visites al dipòsit per descobrir 
com funciona, i portes obertes al 
Roda Roda per conèixer els seus 
vehicles històrics. A la Seu Vella, 
les visites se centraran en l’escul-
tura i al Museu del Clima es farà 
un taller d’astronomia.

Josep Giralt va explicar que el 
Museu de Lleida oferirà una visita 
a la mostra Agramuntophitecus i 
una projecció a la façana inspira-
da en la mostra de Guinovart.

FOTO: S. G. / Visitants, aprofitant ahir la jornada de portes obertes
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Pagès Editors acaba de publicar 
el Diccionari etnogràfic Pallarès. 
Es tracta d’un diccionari amb 
paraules ordenades alfabètica-
ment i acompanyades de la seva 
descripció i una petita història 
incorporada que la contextualit-
za. Es tracta de petites històries 
que acaben dibuixant el que és 

la història, la cultura i, sobretot, 
la llengua, al Pallars. L’autor del 
llibre és el doctor en filologia ca-
talana per la Universitat de Llei-
da Isaac Beà, qui, a partir d’un 
estudi del dialecte pallarès dut 
a terme el 2006, ha creat aquest 
diccionari que busca “dignificar” 
la llengua.

Pagès Editors presenta 
un diccionari que pretén 
reivindicar l’ús del pallarès

Homenatge a Pepita Cervera
La subseu d’Els Armats de Lleida va acollir ahir la presentació 
del llibre ‘La espiral de la vida IV’, de Teresina Jordà en el qual la 
pianista ret homenatge a la seva mare. /FOTO:  Núria García

La burgesia catalana del XIX
La sala del local social de l’Ateneu de Tàrrega, amb una nombrosa 
assistència, va acollir la conferència ‘Els Girona de Tàrrega. La 
gran burgesia catalana del segle XIX’. /FOTO:  Josep Castellà
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