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El ‘Manifiesto 
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RUTAS VIAJERAS
París bien vale dos estilos 
diferentes 
de cocina 
parisina
| PÁG.42

8 PREGUNTES A EMPRESARIS 
Dojo Umiten, una escola de 
valors i disciplines 
de vida a 
Pardinyes
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www.ilerdent.com      973 28 11 11
                        C/Germanetes 2. 25002 Lleida   

A mida!

No te la juguis! El millor regal de Nadal per al teu fi ll/a!

75€*

MÀXIMA PROTECCIÓ ATM
MÀXIM RENDIMENT
MÀXIMA ADAPTACIÓ

*Preu vàlid fi ns al 15 de gener 
de 2018. El preu habitual del 
protector és de 195 euros.

CONSULTEU LES PROMOCIONS 
PER A CLUBS ESPORTIUS 

75€*

MÀXIMA PROTECCIÓ ATM
MÀXIM RENDIMENT
MÀXIMA ADAPTACIÓ

*Preu vàlid fi ns al 31 de gener 
de 2019. Presentant aquest 

anunci. Preu habitual 195€

CONSULTEU AL WEB LES 
PROMOCIONS PER A CLUBS 60€ RS
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                        C/Germanetes 2. 25002 Lleida   

www.ilerprotect.com

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

CUARTOS PREMIOS

QUINTOS PREMIOS

03347
21015
04211

42206 / 67774

02308 / 07568
18596 / 20202
29031 / 47862
63025 / 68402

La Seu y Fraga pellizcan  
de un gordo muy repartido

FOTO: Ràdio la Seu / La administración de la Seu repartió el Gordo

La Bruixa d’Or distribuye 1,9 
millones y Balaguer, Tremp y 
Lleida otros premios menores

La demarcación registra una 
caída de ventas del 12%, la 
mayor de todo el Estado  

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3 - 9

El precio de hoy
incluye un aguinaldo
de 50 céntimos para
los quiosqueros, un

elemento básico para
que ustedes cada día
disfruten de su diario.

UN INFORME 
‘BLOQUEA’ LA 
RESTAURACIÓN 
DE LA CAMPANA 
‘MÒNICA’ | PÁG.14

El Lleida Esportiu, apoyado en 
la delantera de lujo que for-
man Pedro Martín y Juanto 
Ortuño, remontó ayer contra 
el Atlético Baleares (3-2) y re-
cibirá 2019 como líder en soli-
tario de la liga. | PÁG.28-30

El Lleida 
remonta ante 
el Baleares y 
despide el año 
líder de la liga

El Barça 
despacha 
al Celta y 
el Madrid, 
campeón

El Llista derrota 
al Voltregà en 
el último duelo 
del 2018

FOTO: Lídia Sabaté / La equipación del centenario del Camp d’Esports

DEPORTES

| PÁG.31-32

| PÁG.36
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La Grossa deixa un pessic a la 
Seu i Fraga en un sorteig sense 
gaire sort en terres lleidatanes
Recupera 3 milions entre l’1,9 de Sort, un número del quart a 
Balaguer i Lleida i els cinquens de Tremp i la capital del Segrià
Dos dècims del número 
03.347, la Grossa de Nadal 
d’enguany, es van vendre a 
l’administració de loteria del 
carrer Major de la capital de 
l’Alt Urgell.

Lleida
REDACCIÓ
El sorteig de Nadal de la Loteria 
Nacional va deixar al voltant 
d’uns tres milions d’euros en pre-
mis en les comarques lleidatanes, 
liderats pels dos dècims venuts a 
l’administració de loteria del car-
rer Major de la Seu d’Urgell del 
número de la Grossa, el 03.347, el 
que suposa un premi de 800.000 
euros –també es va vendre una 
part de la Grossa a Fraga– i pels 
gairebé 2 milions que va repartir 
l’administració La Bruixa d’Or de 
Sort, malgrat el seu notable des-
cens en les xifres totals de ven-
des, a causa del menor nombre 
de dies en què l’administració es-
tà oberta físicament i malgrat la 
creació d’una aplicació virtual per 
comprar.

A la Seu d’Urgell, la responsa-
ble de l’administració que va re-
partir els dos dècims de la Grossa, 
María José Albiñán es mostrava 
“molt feliç per l’experiència que 
estem vivint, ens agrada molt fer 
contenta a la gent”. És el primer 
cop que repartien sort amb la 
Grossa del sorteig de Nadal, en-
cara que altres anys sí havien re-
partit premis amb un quart i un 
cinquè i també el primer premi 
d’alguns sortejos setmanals de la 
loteria nacional. A més, enguany 
tenien també terminacions del 
tercer premi.

Pel que fa a l’administració 
de la capital del Pallars Sobirà 
va repartir un total d’1.920.000 
milions d’euros. Gairebé tot va 
ser gràcies al número 02.308, 
un cinquè premi del qual va 
vendre 30 sèries –1,8 milions–, 
mentre que la resta van ser una 
sèrie del 47.862 i una altra del 
18.596, ambdues amb un premi 
de 60.000 euros en ser també un 
cinquè premi.

L’acusat descens en les ven-
des de l’administració de lo-
teria La Bruixa d’Or de Sort ha 
fet que Lleida lideri la llista de 
províncies espanyoles amb un 
descens de l’11,87% respecte 
a l’any anterior, amb una xi-
fra total de 43.208.740 eu-
ros i una despesa de gairebé 
100 euros per persona. Molt 
a prop de Lleida es va quedar 
Tarragona, amb un descens 
de l’11,84%. Per la seva ban-
da, Barcelona va augmentar 
un 1,75 % i Girona un 0,29%, 
per un total a Catalunya d’una 
pujada del 0,18%.

Lleida registra 
un 12% menys 
de vendes, el 
descens més 
acusat de l’Estat

FOTO: T. Alcántara / L’administració de la plaça Ramon Berenguer IV de Lleida va vendre un dècim del 67.774
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FOTO: Tony Alcántara / Al carrer Segrià de Lleida també van repartir sort FOTO: L.M. / Balaguer va repartir 20.000 euros amb un quart premi

La sort no va recaure amb mas-
sa intensitat en terres lleidatanes 
–de la mateixa manera que a la 
resta de Catalunya–; a la llibreria 
Manhattan de la plaça Mercadal 
de Balaguer i a l’administració 
de la plaça Ramon Berenguer IV 
de Lleida es van repartir 20.000 

euros en cadascuna gràcies a la 
venda d’un dècim d’un dels dos 
quarts premis, concretament el 
67.774. Els darrers premis impor-
tants ‘caiguts’ a la província de 
Lleida es van repartir a La Ferra-
dura Màgica de Tremp, on es va 
vendre un dècim –6.000 euros– 

del 02.308, cinquè premi i al car-
rer Segrià de Lleida, que va ven-
dre el mateix número.

La bona sort també va recaure 
a Fraga; l’administració de l’Avin-
guda Aragón de la localitat de la 
Franja va repartir alguns premis 
gràcies a un dècim de la Grossa i 

també va vendre un cinquè premi 
amb el número 02.308. La Gros-
sa –03.347– va deixar molts altres 
premis importats a la ciutat de 
Huesca, ja que només en l’admi-
nistració situada a l’Avinguda Joan 
XXIII es van vendre 30 sèries, 120 
milions d’euros.
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La línia de Manresa torna 
a la normalitat quan fa un 
mes del descarrilament  
Adif finalitza la reparació del tram 
afectat per l’accident de Vacarisses 
La circulació de trens 
entre el tram de Manresa 
a Terrassa recupera la 
normalitat després d’un 
mes. D’aquesta manera, la 
línia R12, que fa el trajecte 
de Lleida a Barcelona per 
Manresa, torna als horaris i 
freqüències habituals.

Barcelona
REDACCIÓ
El tram ferroviari entre Terrassa i 
Manresa va recuperar ahir la nor-
malitat, després de finalitzar els 
treballs de reparació a la infraes-
tructura provocats per l’esllavis-
sada i posterior descarrilament 
d’un tren a l’altura de Vacarisses 
fa un mes. D’aquesta manera, i 
després que el 24 de novembre 
es va restablir la circulació per 
una via, es recuperen els horaris 
i freqüències de pas habituals de 
les línies R4 i R12 de Rodalies. Els 
viatgers poden trobar la informa-
ció sobre horaris i serveis a tra-
vés de la megafonia d’estacions 
i trens, així com als telèfons d’in-
formació 900 41 00 41 i 912 320 

FOTO: ACN / Un tren circulant pel punt on hi va haver l’esllavissada

320, a través de les xarxes socials, 
a l’app de Rodalies i als webs. 

Els treballs realitzats van con-
sistir en la neteja dels aproxima-
dament 450m3 de materials cai-
guts a la via i el desballestament 
i retirada del tren sinistrat. Poste-
riorment, es van fer les reparaci-
ons necessàries a la infraestruc-
tura, entre les que destaquen les 

de sanejament i estabilització del 
mur i el talús. En aquest punt es 
va completar l’estabilització del 
talús mitjançant la instal·lació 
d’una nova xarxa de cables i la ta-
la de 15 arbres a la trinxera. A la 
via, es procedir a fer treballs de 
renovació amb la substitució de 
273 travesses i 36 metres de carril 
així com d’anivellament.

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà va presentar ahir el Pla d’ac-
ció per consolidar i promocionar 
el turisme de fauna salvatge a la 
Reserva del Boumort, en una ses-
sió de presentació realitzada a 
l’Epicentre, que va comptar amb 
més d’una vintena d’agents turís-
tics de la comarca. El document 
analitza la situació d’aquest seg-
ment turístic a la Reserva i plante-
ja accions destinades a potenciar 
i promocionar el turisme d’obser-
vació de fauna salvatge, posant 
especial èmfasi en les activitats 
guiades.

El projecte agrupa activitats en 
quatre àmbits referents a l’adap-
tació del territori amb nous equi-
paments i millora dels recursos 
faunístics; la millora de l’oferta 

turística i suport a les empreses; 
promoció, comunicació i forma-
ció i finalment, cooperació, tre-
ball en xarxa i vies de finança-
ment.

El president del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà, Constan-
tí Aranda, va destacar el treball 
realitzat en la capacitació dels 
professionals que ja estan de-

senvolupant productes turístics 
a Boumort. L’acció ha permès 
dur a terme assessoraments per-
sonalitzats als empresaris amb 
l’objectiu de millorar els diversos 

productes turístics que ofereixen, 
així com els corresponents canals 
de comercialització i promoció.

A més a més, l’acció ha permès 
la redacció d’una guia -que estarà 

disponible properament- que in-
corporarà idees, suggeriments i 
recursos per dissenyar i executar 
productes de turisme d’observa-
ció de fauna.

El Pallars Jussà potencia 
l’ocupació i el turisme de 
fauna salvatge al Boumort

Un pla analitza 
la situació 
i planteja 
accions 

FOTO: C. C. P. J. / El projecte que ha desenvolupat el Consell Comarcal posa èmfasi en les activitats guiades

Ferit lleu al 
xocar amb un 
porc senglar a 
Almatret
Un home va resultar ferit lleu 
ahir a la tarda després de xocar 
amb el cotxe contra un porc 
seglar a la LV-7046 al quilòme-
tre 4,5, a l’alçada d’Almatret. 
Els Bombers van rebre l’avís a 
les 15.20 h i dos vehicles van 
desplaçar-se fins al lloc. Dels 
quatre ocupants del vehicle 
només en va resultar ferit un, 
que va ser traslladat a l’Arnau.

Una noia de 23 anys va resul-
tar ferida ahir al matí després 
de sortir de la carretera amb el 
cotxe a Balaguer. Els fets es van 
produir a les 8.20 h a la C-13 al 
punt quilomètric 32,9 quan el 
cotxe que conduïa la noia va sor-
tir de la via i en va resultar ferida 
lleu. Fins al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar efectius dels Bombers 
de la Generalitat i la noia, veï-
na d’Alpicat, va ser evacuada a 
l’hospital Arnau de Vilanova.

Una noia, ferida 
després de sortir de 
la via a Balaguer

Un camió perd CO2 a la C-14
Un camió va patir ahir una fuita de CO2 a la C-14 al quilòmetre 
163, a Organyà. La fuita es va produir per una sobrepressió de la 
cisterna del camió. /FOTO: @bombersnargo

Vuit persones es queden atrapades a 
l’ascensor de la Seu Vella de Lleida
Un total de vuit persones, cinc adults i tres menors, van quedar-se 
atrapades ahir a l’ascensor de la Seu Vella de Lleida. Els ocupants van 
quedar-se a un metre de la porta de la part de dalt de l’ascensor. Fins 
al lloc s’hi van desplaçar els Bombers i les persones van poder sortir. 
La Guàrdia Urbana va quedar-se al lloc esperant un tècnic.
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L’alcalde d’Alcarràs diu que 
la citació per l’1-O ha estat el 
moment més dur del mandat
Serra haurà de declarar el 23 de gener després 
d’haver-se ajornat dues vegades la seva declaració
L’alcalde d’Alcarràs 
va aprofitar l’acte 
de presentació dels 
pressupostos participatius 
per fer una breu valoració 
sobre l’última legislatura, 
destacant la seva imputació 
per l’1-O

Alcarràs 
ACN 
L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, 
va explicar que el moment més 
“difícil” del seu mandat com a 
alcalde ha estat la citació per un 
presumpte delicte de desobe-
diència per la celebració del re-
ferèndum de l’1-O. Serra va dir 
que té “pendent” la citació pel 
pròxim 23 de gener i va assegurar 
tenir “la consciència molt tran-
quil·la “per “la certesa que no 
hem fet cap il·legalitat”. Miquel 
Serra, que ha estat alcalde d’Alca-
rràs en els dos últims mandats, fa 
un balanç “enormement positiu” 
de l’alcaldia: “Vam entrar amb un 
deute de 9 milions d’euros i mar-
xem havent baixat impostos a 
la ciutadania i amb un deute de 
poc més de 3 milions”. Serra va 
comentar que la imatge del mu-
nicipi de “diversitat i convivència” 
és positiva, com també ho són 
“les infraestructures adequades 
als gairebé 10.000 habitants que 
tenim”.

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018 | LLEIDA 19

El municipi d’Alcarràs va votar 
per recuperar una sala de cine-
ma al municipi en els primers 
pressupostos participatius de 
la població del Segrià. L’alcalde, 
Miquel Serra, va explicar que la 
dotació dels pressupostos són 
50.000 euros que permetran 
també executar la segona op-
ció més votada, una via verda i 

part de la tercera, habilitar uns 
camins perquè les persones pu-
guin sortir a caminar “de forma 
segura”, apunta Serra. L’alcalde 
va explicar que caldrà analitzar 
“l’oferta” d’aquesta nova sala, 
“on podria encaixar un model de 
cinema infantil que no hi sigui al 
territori”. Quant a la participació, 
l’alcalde va indicar que va ser del 

El veïns voten recuperar 
una sala de cinema al poble

El Conselh Consultiu d’alcaldes 
de la Val d’Aran va debatre, en 
la seva última reunió, sobre la 
implantació de l’Administració 
electrònica a les administraci-
ons públiques de la zona. So-
bre aquest tema el sindic de 
l’Aran va explicar que aquesta 
implantació està ben encami-
nada als ajuntaments grans de 
l’Aran però no així les EMD’S i els 

ajuntaments més petits. Davant 
aquesta situació el Conselh Ge-
nerau d’Aran va prendre la deci-
sió de donar suport i assessora-
ment per a l’adequació d’aquest 
nou sistema. El sindic també va 
afegir que s’establirà una intero-
perabilitat entre les administra-
cions araneses que facilitarà les 
gestions entre els ajuntaments i 
el Conselh Generau.

Els ajuntaments d’Aran 
tindran suport per implantar 
l’Administració electrònica

8%, una xifra que no és “molt 
significativa” però va aclarir 
que és fruit de què “la gent no 
està habituada” a decidir a què 
es destinen els diners “del seu 
Ajuntament. De les 39 propos-
tes que van passar la prime-
ra fase, la comissió tècnica de 
l’Ajuntament d’Alcarràs en va 
seleccionar 21 que els ciuta-
dans empadronats a Alcarràs 
i majors de 16 anys van votar 
per determinar-ne finalment la 
proposta o propostes guanya-
dores.

Maria Pilar 
Cases serà 
l’alcaldable 
d’ERC a Tremp

L’actual primera tinent d’alcal-
de, Maria Pilar Cases, va ser 
escollida per unanimitat per 
encapçalar la candidatura repu-
blicana de Tremp. Amb 8 anys 
d’experiència a l’Ajuntament, 4 
anys a l’oposició i aquests dar-
rers quatre al govern munici-
pal i com a vicepresidenta del 
Consell comarcal, Cases afron-
ta aquestes eleccions amb la 
il·lusió de qui se sent preparat 
per assumir l’Alcaldia de la capi-
tal del Pallars Jussà, i ser la pri-
mera dona que ho assoleix. Ca-
ses vol treballar conjuntament 
amb tots els grups municipals i 
aprofitar les sinergies d’una no-
va situació a Tremp.

FOTO: ERC / La candidata Maria 
Pilar Cases

El projecte solidari 
Àgape s’estén per 
la comarca de la 
Noguera
Els Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera van fer 
un balanç molt positiu de com 
ha funcionat el projecte Àgape, 
implantat el 2010, a la comar-
ca al llarg del 2018. En aquest 
balanç es va destacar que en-
guany aquest projecte s’ha im-
plantat en nous municipis, com 
serien Artesa de Segre i Ponts, 
per cobrir les necessitatsde la 
ciutadania de la Noguera.

FOTO: ACN / Imatge de l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, dins el Centre Major d’Alcarràs 
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Partit professors-alumnes
L’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida va 
celebrar la XII edició del tradicional partit de futbol sala 
entre professors i alumnes.

Donació de la Subdelegació
de joguines i d’aliments
La Subdelegació del Govern va fer el lliurament de joguines a Creu 
Roja Joventut i d’aliments al Banc d’Aliments Lleida.

Tronca Solidària a l’Alta Ribagorça
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça va celebrar una Tronca 
(Tió) Solidària, perquè cap infant de la comarca es quedi sense 
joguina.

Trobada del Club de Futbol de Tremp

Conferencia de la Asociación de Magos

Celebrem el Nadal a l’escola La Bassa
El dia 21 de desembre, l’Escola La Bassa de Torregrossa va celebrar el final de trimestre i l’arribada de les Festes 
de Nadal, amb la lectura de cartes al Patge Reial, cançons i diferents actuacions nadalenques.

Trobada de Nadal d’exjugadors i directius del Club de Futbol de Tremp, per celebrar les festes i preparar 
l’entrada del nou any. Us desitgem bones festes a tothom.

Magistral conferencia de la Asociación de Magos de Lleida (AMIL), con el internacional mago  y jurado 
del programa televisivo ‘Pura magia’, Miguel Ángel Gea, en el local de la asociación en Ciutat Jardí.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por 
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

sortigosa
Resaltado


	publicacio (2)
	lm03
	publicacio (2).pdf
	lm05

	publicacio (2).pdf
	lm20

	publicacio (2).pdf
	lm21

	publicacio (2).pdf
	lm43



