página dos |
lunes

7

enero - 2019
Sant Ramon de Penyafort,
dominicà, patró dels advocats
de Catalunya; Julià i Amadeu,
bisbes; Llucià, prevere

De flors de gener no
omplen el paner

Avui fa

anys

1833 Neix a Tremp Josep

Manyanet i Vives, prevere,
fundador dels
Fills de la Sagrada Família i les
Missioneres Filles de la Sagrada
Família de Natzaret, i apòstol
de la devoció a la Sagrada
Família. Des de 2004 és venerat com a sant per l’Església
catòlica. Morí al 1901.

1929 Apareix “Tarzán”, una
de les primeres historietes
d’aventures en còmic.

1982 Juan Carlos de Borbó
és guardonat amb el premi internacional Carlemany, primer
que es concedeix a un sobirà.
1989 Mor a Tòquio l’emperador Shōwa, més conegut
a Occident com a Hirohito,
124è emperador del Japó. Va
regnar 63 anys, des de 1926
fins a 1989, el període més
llarg de tota la història del
país. Nasqué al 1901.

rejuvenece

memoria

tu

Associació familiars Alzheimer Lleida

Refrán Es de bien nacido
ser agradecido.

Refrany Un dia sense haver rigut és un dia perdut.

secrets d’alcova

FARMACIAS

| Óscar Buetas @oscarbuetas |

hoy

Jugar més amb els nens
Els Reis Mags van arribar ahir a les cases i van il·lusionar d’última generació que l’únic que
a tots els nens i nenes que els hi havien entregat la aconsegueixen és que els nens s’aïllin
seva carta demanant els que desitjaven. Segurament, a del món. Passem més estones amb ells, juguem amb
hores d’ara ja han jugat durant hores amb les joguines jocs on tota la família sigui partícip i que els més petits
i els jocs que els hi van portar, fent que el món s’aturi i siguin el centre d’atenció i de totes les mirades, perquè
amb una cara plena d’alegria. Però el que realment els quan siguin grans aquest serà el record que guardaran.
hi farà il·lusió és que els seus pares,
De la mateixa manera, si el regal ha
avis, cosins i familiars més propers
estat un animal, com per exemple un
juguin amb ells. No hem de permetre Juguem amb jocs
gos o un gat, tracteu-lo com un més de
que estiguin sols jugant, sinó que hem
casa i planifiqueu la vostra vida sent
de passar més estona amb ells jugant. on tota la família
conscient de la responsabilitat que això
Segurament, molts dels regals que han sigui partícip
comporta i que la taxa d’abandonament
portat els Reis Mags són videoconsoles
es disminueixi.

la història de lleida portada a portada_1987_

Día (9 a 22 horas)

anadón
barios baquero

noche (22 a 9 horas)

garrós

Prat de la Riba, 53

mañana
Día (9 a 22 horas)

freixinet Passeig de Ronda, 70
Príncep de Viana, 99
simó

sorteos
ONCE

del 6/01/19

09146

super once

del 6/01/19

04-07-08-15-16-19-27-30-3236-38-41-42-49-57-63-67-7376-78
7/39

del 3/01/19

01-02-17-21-23-30-32 reint.: 5
gordo primitiva

12/15/7/37/13

del 6/1/19

clave:

6

	Acertantes	EUROS

5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
3+0
2+1
2+0

0
0
37
290
1.465
14.339
19.394
188.043
269.379

reint.

bote

0,00
4.077,55
93,38
21,12
7,01
3,99
3,00
1,50

primitiva

del 5/1/19

21/41/37/19/49/29
26 reint.: 0

compl.:

	Acertantes	EUROS

6+reint.
6
5+c
5
4
3
reint.

0
0
3
151
9.102
184.971
1.175.973

bote
bote

80.901,79
3.482,53
93,33
8,00
1,00

euromillones

4/01/19

19/7/11/37/27 estr.: 10/6
	Acertantes	EUROS

5+2
5+1
5+0
4+2
4+1
3+2
4+0
2+2
3+1
3+0
1+2
2+1
2+0

0
7
11
51
1.089
1.827
3.449
22.302
42.784
125.591
107.912
513.443
1.374.467

bono loto

eurobote

147.922,92
21.924,59
2.313,02
115,54
96,13
28,88
20,57
11,34
7,31
12,02
7,58
3,48
del 5/01/19

16/7/10/20/28/42
47 reint.: 7

compl.:

	Acertantes	EUROS

6
5+C	
5
4
3
reint.

0
3
84
3.911
74.879
409.657

loto 6/49

bote

49.190,79
878,41
29,87
4,00
0,50
del 5/01/18

01/23/27/30/40/49

Cita Quan un s’acostuma a

o aconseguir mai el que desitja, saps què passa? Que acaba per no saber ni què desitja.				
Theodore Roosevelt

Balmes, 44
Riu Ebre, 10

compl.: 29 reint.:
joq.: 596299

super 10

0

del 6/01/19

3/10/12/17/20/25/29/31/35/
39/42/45/49/52/53/59/60/62/
67/68 diana: 42
trio

del 6/01/19
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La Loteria del Nen passa de llarg
de Lleida tot i que enguany sí
que és generosa amb Catalunya
El primer i tercer premi del sorteig es va vendre íntegrament
des d’administracions de Barcelona i Sabadell, respectivament
Lleida
REDACCIÓ
El Sorteig del Nen de la Loteria va
passar ahir de llarg de les comarques de Lleida si bé va ser molt
generós amb Catalunya. El primer
i tercer premi van ser venuts íntegrament a la ciutat de Barcelona i Sabadell, respectivament,
deixant en territori català una
pluja de milions d’euros. Dels 700
milions que es van repartir en
premis en aquest sorteig, ahir la
majoria es van quedar a Catalunya.
El primer premi va ser el
37.142 i per cada dècim es rebrà
200.000 euros. Va ser venut íntegrament a l’administració 271 de
Barcelona, situada a la Travessera
de Gràcia.
El tercer premi va ser el
20.148. Dona 25.000 euros per
dècim i va ser venut íntegrament
a l’administració número 1 de Sabadell, que és a la Plaça Major.
El segon premi va ser pel
61.776, que va recaure en moltes
poblacions de l’Estat espanyol.
Dona 75.000 euros per dècim. A
Catalunya es va vendre a Barcelona, el Prat de Llobregat, Mataró,
les Franqueses del Vallès, Esplugues de Llobregat, el Vendrell i
Sant Adrià del Besòs.
El primer cop que va recaure
el primer premi d’aquest Sorteig
a terres lleidatanes va ser l’any
1994 quan l’administració de loteria “La Bruixa d’Or” de Sort
(Pallars Sobirà) el va vendre de
forma íntegra. El número va ser
el 08.036. Dos anys més tard, el
1996, el primer premi també es
va vendre des de la ciutat de Lleida i també des de Sort, encara
que no de forma íntegra i compartint la sort amb altres ciutats.
L’any 1998 una administració de
Tremp (Pallars Jussà) va repartir
també el primer premi, conjuntament amb moltes altres ciutats.
També va ser agraciada la ciutat
de Lleida el 2016.
I de moment la darrera vegada
que va recaure el primer premi
a terres lleidatanes va ser l’any

A Ponent es van
vendre dècims
per import de
7,8 milions

FOTO: P.Francesch (ACN)/ Dos homes celebrant ahir el primer premi que va recaure a la ciutat de Barcelona

A la demarcació de Lleida es
van vendre dècims del Sorteig
del Nen per un import de 7,8
milions d’euros, el que suposa un descens de solament un
0,45% respecte a l’any anterior,
segons dades facilitades ahir
per l’organisme de Loterias y
Apuestas del Estado. La despesa per habitant a Lleida va ser
de 18,2 euros.
A nivell de tot l’Estat espanyol es vendre dècims per import de 730 milions, la qual cosa representa un increment del
6,63% respecte a l’any anterior,
segons dades de l’esmentat
organisme. És el segon premi
més important que té Loterias
de l’Estat.

Un ‘pessic’ deixa al barri
de Balàfia 26.400 euros
Un petit pessic del Sorteig del
Nen d’ahir va recaure al barri de
Balàfia de la ciutat de Lleida. El
número 23.895, que va repartir
en participacions l’Associació de
Veïns de Balàfia, va ser premiat
per la seva terminació.
Segons va informar ahir el
president de l’Associació de
Veïns, Toni Baró, cada butlleta
ha estat agraciada amb un total
de 6 euros.
El mateix número jugava una
quantitat al Sorteig de Nadal (6
euros) i l’altra (3 euros) al Sorteig
del Nen.
Baró va indicar que el premi
estarà molt repartit ja que es
van vendre des de l’associació
un total de 4.400 participacions.
Aquesta associació de veïns
fa prop de 40 anys que juga a

aquest mateix número i ahir
amb rebre amb alegria aquest
petit pessic del Sorteig.
Les participacions han estat
distribuïdes per gran part del
barri. Així moltes es van vendre
al centre cívic, a la farmàcia, a
l’escola. En total, l’Associació de
Veïns de Balàfia ha repartit entre els seus veïns 26.400 euros.
El Sorteig del Nen es va fer
ahir a partir de les 12.00 hores
al saló de loteries de Madrid i va
durar a penes 25 minuts.
Es calcula que a tot a l’Estat espanyol cada persona ha gastat
una mitjana de més de 18 euros
comprant dècims.
A Catalunya la xifra és inferior, per sota dels 13 euros, una
despesa semblant a la d’Extremadura.

FOTO: Tony Alcántara / L’associació de veïns va repartir la participació

