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MUNICIPIS DEMOGRAFIA 

Busquen /mentors' perquèr famílies 
de refugiats es quedin en pobles 
N'hi ha una vintena en 16 localitats de Lleida amb menys de 500 habitants li Per 
evitar que '• vagin a l'e p1 ar els seus contractes d'un any i frenar la despoblació 

MARIA MOLINA 
I LLEIDA I Els setze municipis de 
Lleida de menys de cinc-cents 
habitants que han acollit famí
lies de refugiats durant el mes 
passat han començat a reclutar 
mentors que ajudin a establir-se 
els nouvinguts, per facilitar que -
s'hi quedin una vegada expiri el 
contracte laboral d'un any que 
els ofereixen els ajuntaments. Es 
tracta de veïns voluntaris que 
hauran de facilitar la integració 
de les famílies en la vida social 
i el teixit associatiu, ajudar-los 
en tràmits administratius i fami
liaritzar-los amb els costums i 
l'idioma català perquè projectin 
un futur a la població. 

Frenar la despoblació rural 
és, precisament, un dels princi
pals objectius d'aquesta inicia
tiva promoguda per l'Associació 
de Micropobles de Catalunya, 
la conselleria d'Igualtat i el Ser
vei de Ocupació de Catalunya 
(SOC). Pretén repoblar petits 
pobles mitjançant el progra
ma Oportunitat500 d'acom
panyament a les persones que 
han anat arribant en les últimes 
setmanes. 

Segons el president de l'Asso
ciació de Micropobles i alcalde 
de Torrebesses, Mario Urrea, 
alguns pobles ja han trobat 
aquestes persones voluntàries 
tot i que alguns encara les bus
quen. Amb aquesta finalitat, 
ahir es va convocar una reunió 

PATRIMONI PROMOCIÓ 

LES CLAUS 

Pobles participants 
I Són Aspa, Almatret, la Sentiu 
de Sió, Ciutadilla, Torre-serona, 
Torrebesses, Bellaguarda, Ta
larn, Preixens, Llardecans, Na
lec, Ba ix Pal lars, els Omelis de 
na Gaia, Farrera, Conca de Dalt 
i Tírvia. 

Obrir noves cases 
I El SOC finança les contractaci
ons dels micropobles per donar 
estabilitat als nous veïns. Con
sistori i veïns faciliten habitat
ge per un lloguer social, la qual 
cosa permet obrir cases buides, 
sumar nous veïns i frenar la 
despoblació. 

La família de l'Equador establerta a Torre-serona. 

telemàtica de coordinació entre 
els municipis participants (ve
geu les claus). 

Les famílies desplaçades per 
la guerra i altres circumstàn
cies van començar a arribar al 
setembre procedents de diver
sos països i ja són prop de cin
quanta en diferents pobles. Els 
ajuntaments adherits al projecte 
es comprometen a facilitar-los 
un habitatge amb lloguer soci
al i una ocupació durant dotze 
mesos. La intenció és aconseguir 
que, passat aquest període ini
cial, la família s'integri al poble 
i decideixi quedar-s'hi. 

Prop de cinquanta nous veïns de 
països en guerra i Llatinoamèrica · 
• Les families que participen 
en el projecte tenen l'estatus 
de refugiades, desplaçades 
dels seus països per por de la 
persecució, a conflictes bèl
lics, violència generalitzada o 
altres circumstàncies que els 
han permès tenir protecció 
internacional. Han arribat de 
països com l'Uruguai, Equa
dor, Pakistan i Síria, entre 
d'altres, per començar una 

nova vida. Les que han ar
ribat del conflicte d'Ucraïna 
no són dins d'aquest progra
ma perquè s'inclouen en un 
altre d'específic. De les 350 
fann1ies inscrites al progra
ma, s'ha adjudicat destinació 
a trenta-nou a tot Catalunya 
i gairebé la meitat s'han ins
tal·lat a Lleida, la qual cosa 
ha implicat l'arribada d'unes 
cinquanta persones. 

ADMINISTRACIÓ FINANCES 
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Tàrrega millora la 
seguretat de la C-14 
I TÀRREGA I L'ajuntament de 
Tàrrega ha elaborat un pla 
d'actuacions per fer la mo
bilitat més segu ra i sosteni
ble al tram urbà de la C-14. 
Algunes de les mesures que 
inclou són eliminar barreres 
arquitectòniques, habilitar 
un carril bici i insta l-lar més 
senyals lluminosos i acús
tics. S'hi invertiran un tot al 
de 162.921 euros, dels quals 
150.000 procediran d'ajuts 
del Servei Català de Tràn
sit. Per aquesta v ia circu
len cada dia més de 10.000 
vehicles. 

Un ramat de (avalis 
salvatges a Boumort 
I LLEIDA I La reserva de caça 
de Boumort comptarà amb 
un ramat de cavalls salvat
ges de l'espècie przewalski, 
en perill d 'extinció, que su
posaran un nou atractiu per 
visitar aquest espai protegit 
del Pallars. 

Sort inaugura demà 
la Fira de Tardor 
I SORT I Sort obre demà una no
va edició de la Fira de Tardor, 
que comptarà amb productes 
de quilòmetre zero, artesans 
i activitats per a tots els pú
blics. L'ovella xisqueta serà 
protagonista de la mostra de 
bestiar de diumenge. 

Promodó del turisme 
ornitològi' a Ueida 
I LLEIDA I La pàgina web del pa
tronat de Turisme de la Dipu
tació promociona el turisme 
ornitològic i mostra l'oferta 
del pla i del Pirineu. 

El PSC veu escasses les inversions 
de la Diputadó i aquesta ho nega 

Una de les visites que es van dur a terme ahir a Tremp. 

Els Geoparcs volen més protecció 
legal i suport de l'administració 
1 TREMP 1 La presidenta del Ge
oparc Orígens i alcaldessa de 
Tremp, Pilar Cases, va dema
nar ahir més protecció legal per 
a aquests espais i la implicació 
de les administracions, al con
siderar que el finançament que 
reben ara és molt desigual. Ho 

va fer durant unes jornades a 
Tremp en què participen els 
quinze territoris que compten 
amb aquesta certificació a Es
panya. El president de la Dipu
tació, Joan Talarn, va recordar 
l'impuls de la corporació perquè 
el Geoparc sigui zona turística. 

Els socialistes la xifren en el7% i el govern, en més del SO% 
R.R. 
I LLEIDA I El PSC va criticar ahir 
la Diputació al considerar que 
a penes ha executat un 7% de 
la inversió que figura al pres
supost del2022 entre el gener i 
l'agost. El govern de la corpora
ció provincial, en mans d'ERC i 
JxCat, ho va rebutjar i va situar 
el percentatge per sobre de la 
meitat del que s'havia pressu
postat. Aquesta gran diferència 
es deu al fet que cadascú cal
cula l'execució pressupostària 
basant-se en criteris diferents. 

Els socialistes prenen com 
a referència les obligacions de 
pagament que la Diputació té 
reconegudes: 10,4 milions, que 
suposen el 7,19% de les opera
cions de capital. Aquesta xifra 
correspon a obres i serveis ja 
efectuats, acreditats i en la se-

ua gran majoria ja pagats. En 
aquest sentit, el portaveu del 
PSC, Félix Larrosa, va criticar 
lentitud en alguns pagaments. 
Per la seua part, el govern de la 
Diputació defensa que l'execu-

EVITAR LA DESPOBLACIÓ 

El PSC presenta esmenes al 
pressupost provincial que 
inclouen dos milions per 
evitar la despoblació 

ció pressupostària s'ha de cal
cular partint de les despeses 
compromeses: 77,8 milions, el 
53% del que s'havia pressu
postat. Argumenta que aquest 
compromís és vinculant i obli
ga a "despeses concretes, amb 

imports i terminis determinats" 
després de verificar que s'han 
completat obres i serveis. 

Esmenes al pressupost 
D'altra banda, el PSC va 

anunciar esmenes al pressu
post de la D iputació per al. 
2023, en què reclama incor
porar una partida de dos mi
lions per a p rojectes de mu
nicipis dirigits a combatre la 
despoblació. També demana 
línies d'ajuts per evitar fuites 
d'aigua en dipòsits i canonades 
municipals, així com altres per 
pal-liar la pujada de preus de 
l'energia. Larrosa va demanar 
que les esmenes es votin al ple 
per "qualitat democràtica" i va 
dir que "la governança repu
blicana de la Diputació suspèn 
aclaparadorament". 

cfarre
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SUCCESSOS DISPOSITIU 

COMARQUES I 15 I 

SUCCESSOS DETENCIÓ 

Simulen que són repartidors 
per robar paqueteria a Lleida 

al dia 2 de setembre, quan un 
repartidor va denunciar que 
li havien sostret catorze cai
xes de la furgoneta durant un 
recorregut. 

Mossos, ahir a la comissaria de Sort. 

I LLEIDA I Fer-se passar per repar
tidors per robar la mercaderia 
d'una furgoneta de paqueteria. 
D'això acusen els Mossos d'Es
quadra de Lleida dos homes 
que van ser detinguts la set
mana passada a l'aeroport de 
Barajas i dimecres a Terrassa 
després de dos mesos d'inves
tigació. Els fets es remunten 

No va poder concretar el lloc 
exacte ja que no se'n va adonar. 
Va contactar amb els destinata
ris dels paquets -eren mòbils i 
tauletes- i va constatar que el 

valor ascendia a 6.000 euros. 
Els investigadors van recopi
lar les imatges i van confirmar 
que el robatori es va cometre 
al carrer Palau de la capital del 
Segrià. Càmeres van gravar 
com dos individus, vestits amb 
armilles simulant ser reparti
dors, manipulaven la porta i 
s'enduien els paquets. 

Crida per 
buscar el veí 
de Sort 
desaparegut 
Voluntaris ho faran 
demà i diumenge 

I SORT I Amics i familiars de 
Josep Català, el veí de Sort 
que va desaparèixer dimarts 
de la setmana passada, orga-

. nitzen per demà i diumenge 
una nova recerca amb vo
luntaris. Val a recordar que 
els Bombers de la Generali
tat van finalitzar dilluns el 
dispositiu de recerca al no 
trobar cap indici, encara que 
la investigació ha seguit per 
part dels Mossos d'Esquadra 
per si es pot trobar alguna 
nova pista. 

De fet, durant aquesta 
setmana s'ha sobrevolat de 
nou la comarca per intentar 
localitzar el totterreny del 
desaparegut. Pel que fa al cap 
de setmana, es tomarà a ras-
tre;ar )., naJl rl'Ó ~" .. o J ..._ A.U. V -.!. -.:. i..:53UQ. 

Precisament ahir, la famí
lia de Josep Català i l'ajun
tament de Sort van agrair a 
través d'un missatge la tas
ca dels membres que han 
participat en el dispositiu 
de recerca. "Malgrat que el 
resultat no hagi estat el de
sitjat, volem reconèixer l'in
tens esforç que s'ha efectuat 
els passats dies i us donem 
les gràcies de tot cor", van 
assenyalar. 

Inspeccions de caça per 
la brama del cérvol 
I TREMP I Els Agents Rurals han 
dut a terme 24 inspeccions 
de caça durant la brama del 
cérvol per prevenir el furti
visme. Els Rurals han denun
ciat diverses persones per l'ús 
d'armes. 

Cancel•len un deute de 
49.000 eu ros a Tàrrega 
1 TÀRREGA I Un jutjat de Cerve
ra ha canceHat un deute de 
49.000 euros a un matrimo
ni de Tàrrega a l'acollir-se al 
procediment de llei de Sego
na Oportunitat. 

Tot un aparador de 
la vida saludable 

de proximitat, tallers o 
xerrades com la de Núria Picas, eixos 

errades, tallers i pro
ductes saludables i de 
proximitat se citen a 

Bellpuig a la crida de Cuida't. 
La singular fira es reprèn en 
format presencial tot posant 
l'accent en els beneficis que 
aporta cuidar-se. Per això, 
inclou propostes per a tots, 
des de tallers infantils fins 
a xerrades com la de Núria 
Picas o la presentació del 
programa EUPAP que s'im-
planta a l'EAP de Bellpuig. Es fomenta fer es!)ort. 

DIVENDRES 4 
r Xerrada taller La 

comunitat en la prevenció del 
suiddi: reconeixem els mites i els 
senyals d'alerta. Al poliesportiu. 

DISSABTE 5 
1 1 ) Inauguració de la Fira 
Cuida't. Obertura de portes 
amb una exhibició de hip-hop · 
a càrrec del club lppon. Al 
poliesportiu. 

(J •- Jornada de portes 
obertes. Al Gym Bellpuig. 

'l- lnicia't o practica 
escacs. A l'esta nd del Club 
d'Escacs de Bellpuig. 

r -1 Demostració 
de magnetoteràpia o 
kinesiotapping, a càrrec de 
Montse Pérez. A l'estand de 
Pallàs Mèdic Dental. 

Taller de cuina infantil 
pedagògic i gastronòmic. 
Economia circular per a infants: 
cuinem i fem un compost, a càrrec 
de Petit Xef. Places limitades a 
20 nens. 

1 - Xerrada Núria Picas, una 
vida. Al poliesportiu. 

Taller de cuina Introducció 
a les sals aromàtiques a la cuina 
de casa, a càrrec d'Ester Miralles i 
Rosa Piqué. Al poliesportiu. 

Xerrada Mites alimentaris. 
Corregim falsos mites, a càrrec de 
Mercè Carbonell. Al poliesportiu. 

Pràctica de ioga. Tot seguit. 
introducció a la meditació, a càrrec 
de Núria Vidal, Gerard Galitó i Eva 
Chinchó. 

DIUMENGE 6 
1 e J Obertura del recinte firal. 

Tot el mati, campionat provincial 
individual d'escacs. Als baixos del 
castell. 

1 -1- O Tirada de bitlles de 
competició. A les pistes locals. 

1 -1 O Demostració d'un 
estudi biomecànic de la petjada 
i prova del peu diabètic, a càrrec 
de la Dra. Laura Nan. A l'estand de 
Pallàs Mèdic Dental. 

1 )-1 Portes obertes a les 
pistes de ten is. 

1 Minimarxa ciclista amb 
recorregut municipal per a totes les 
edats. 

Tot seguit, sortida de 5 km amb 
BTI pel terme municipal. 

Partida intergeneracional 
de dòmino amb peces gegants. Al 
poliesportiu. 

1 Cuina amb Thermomix. 
Aperitius de festa saludables, a 

càrrec de Montse Granollers. Al 
poliesportiu. 

12.00 Jornada pràctica de bitlles 
catalanes per a petits i grans. 

2 r Exhibició de gimnàstica 
rítmica. 

A continuació, taller de 
gimnàstica rítmica amb aparells 
a càrrec del club lppon. Al 
poliesportiu. 

• oft Taula redona Esports per a 
tothom. Presentació del programa 
EU PAP, amb Hèctor Carrion, 
Aleix Ayats i Javier Rodríguez. Al 
poliesportiu. 

Tast de cervesa artesana. 
Limitat a 40 persones. Preu: 2 
eu ros. 

1 Exhibició de gimnàstica 
rítmica. A continuació, tallers 
de gimnàstica rítmica amb 
aparells a dmecdel ci ub ippon. Ai 
poliesportiu. 

,- o -1 I) Demostració 
d'estètica dental a càrrec del Dr. 

David Pallàs. 

17 .00-1 &.00 In icia't o practica 
escacs. A l'estand del Club d'Escacs 
de Bellpuig. 

1'" (J -19 Oil In icia't o practica 
te nis taula amb el Club de Ten is de 
Bellpuig. 

.,. Taller de reparacions 
bàsiques i manteniment de la 
bicicleta. Al poliesportiu. 

1 Ol) Xerrada Calçat infantil 
adequat segons l'edat i la fase 
de desenvolupament, a càrrec 
d'Ariadna Sellés. Al poliesportiu. 

.. " Taller de cuina infant il 
pedagògic i gastronòmic No al 
malbaratament alimentari: cuina 
d'aprofitament amb infants, a 
càrrec de Petit Xef. Al poliesportiu. 

Xerrada Reaccions adverses 
als aliments, a càrrec de Joan 
Barranco. Al poliesportiu. 

1 O, Xerrada L'ús prudent dels 
antibiòtics, a càrrec de Rita Sala. Al 
poliesportiu. 
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POLÍTICA ESPORTIVA 

Sí a seleccions 
autonòmiques 
en "esports 
d'arrelament" 
AGÈNCIES 
I MADRID I El ple del Congrés 
dels Diputats va aprovar ahir 
la nova Llei de l'Esport, que 
inclou una esmena que obre 
la porta a la participació de 
seleccions autonòmiques en 
competicions oficials d'àmbit 
internacional en casos d'es
ports d"'arrelament històric" 
en les seues comunitats, com 
podria ser la pilota basca. El 
PP, Vox, Ciutadans i els in
dependentistes de Junts van 
optar per votar-hi en contra, 
mentre que ERC, Bildu i el 
BNG es van abstenir. PSOE 
i Unides Podem li van donar 
suport igual que els grups 
del PNB, Mas País-Equo i 
Compromís. 

Rivals assequibles per al 
Barça de futbol sala 
I BARCELONA I El Barça va conèi
xer ahir els rivals a la Ronda 
Elit de la Lliga de .Campions 
de futbol sala, en què parteix 
com a clar favorit per accedir 
a la Final Four. El Barça, com 
a vigent campió, haurà de su
perar l'Sporting Anderlecht 
belga, el United Galati roma
nès i el Futsal Pula croat, que 
serà l'amfitrió, al Grup D que 
es disputarà entre el23 i el 
27 de novembre. 

Emma (arrasco, rècord 
estatal de 17 anys 
IINDIANAPOLIS I La lleidatana 
Emma Carrasca, integrant de 
la selecció absoluta d'Espa
nya, va iniciar ahir la partici
pació a la Copa del Món que 
es disputa a Indiana polis i ho 
va fer aconseguint la millor 
marca estatal de 17 anys en 
la prova dels 100 estils, en la 
qual va ser divuitena amb un 
temps d'1.01.73. En els 200 
braça va acabar onzena amb 
un registre de 2.27.52. 

El Barça rep avui el líder 
invicte Fenerbahçe 
I BARCELONA I El creixement 
del Barça (3-2) se sotmetrà 
avui (20.30 hores) a un dur 
test, la visita del líder invic
te de l'Eurolliga, el Fener
bahçe (5-0), dirigit sobre el 
parquet per l'exbarcelonista 
Nick Calathes, que tomatà al 
Palau Blaugrana amb ganes 
de reivindicar-se després de 
la seua sortida controverti
da. En la jornada d'ahir di
jous, el Baskonia va aconse
guir l'anotació més alta de 
la seua història a l'Eurolliga 
al guanyar el Maccabi Tel
Aviv per 116-87, mentre que 
el Madrid va vèncer a Milà 
l'Armani per 77-83. 

ESPORTS I 2 9 I 

POLIESPORTIU GUARDONS 

El Pirineu català, comunitat 
europea de l'esport 2023 
Distinció en nom de la UE i la Unesco amb participació activa de Lleida 
XAVIER MADRONA 
I LLEIDA I La candidatura Pirineu 
Catàlà, en la qual participen sis 
consells comarcals lleidatans i 
la diputació de Lleida, ha estat 
triada Comunitat Europea de 
l'Esport 2023 per la comissió 
avaluadora d'ACES Europe, un 
organisme que atorga aquest re
coneixement en nom de la Unió 
Europea i de la Unesco. L'acte 
d!entrega d'aquest títol tindrà 
lloc el 5 de desembre, proba
blement a BrusseHes. 

La candidatura es va forma
litzar impulsada per l'ajunta
ment de Puigcerdà i la Fun
dació Catalana per a l'Esport, 
avalada i patrocinada per Ge
neralitat, consells comarcals de 
l'Alt Pirineu i Aran (Alta Riba
gorça, Alt Urgell, Cerdanya, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà 
i Val d'Aran) i del Prepirineu 
(Berguedà, Solsonès, Ripollès 
i la Garrotxa), ajuntaments del 
territori del Pirineu, les dipu
tacions de Lleida, Girona i Bar
celona, l'Agència Catalana de 
Turisme i Ferrocarrils de la Ge
neralitat de Catalunya (FGC). 

La candidatura va posar en 
relleu les seues més de 3.700 
instaHacions esportives i el su
port de 163 municipis, així com 
la voluntat de deixar un llegat 
quant a identitat i personalitat 
d'un territori que, per primera 
vegada, ha estat capaç d'avan
çar coordinadament a favor 

BÀSQUET ENTITATS 

Membres de Ja delegació catalana, al juny quan van presentar la candidatura a ACES Europe.-

del conjunt dels seus interessos 
comuns. 

També es va destacar la fun
ció integradora social de l'esport 
i els creix~nts programes d'es
port de promoció per a tots els 
nens i nenes escolaritzats i les 
campanyes per a adults orienta
des a combatre el sedentarisme. 

Francesc Sanahuja, vice
president de la Fundació Cata-

lana per a l'Esport, va indicar 
a aquest diari que l'objectiu és 
"posar al mateix nivell el nostre 
Pirineu que les valls franceses i 
italianes dels Alps. Es una ma
nera d'aixecar el dit i provocar 
que les institucions inverteixin 
en la millora d'infraestructu
res i comunicacions. Crec que 
amb el tema dels Jocs Olímpics 
d'Hivern s'ha perdut una gran 

oportunitat". Per la seua ban
da, la representant territorial 
de l'esport a Lleida, Lourdes 
Ravetllat, va destacar "la im
portància de posar el Pirineu al 
mapa i de donar valor a l'oferta 
esportiva del territori". 

Durant l'any que ve tindran 
lloc diverses activitats culturals 
i esportives per totes les comar
ques implicades. 

Els jugadors dels diferents equips durant el procés de col·locació al parquet per fer-se la foto de família. 

El Cappont i el Sícoris presenten els seus nou equips 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I El Club Bàsquet Cappont 
i el Sícoris Club van presentar 
ahir els nou equips que compe
tiran aquesta temporada 2022-
23. En total, són uns 120 juga
dors repartits entre un premi-

ni, dos minis, un infantil, dos 
cadets (un del Cappont i l'altre 
del Sícoris), un júnior i dos sè
niors (un del Cappont i l'altre 
del Sícoris). 

El Club Bàsquet Cappont, que 
presideix Margarida Almirall, 

compta amb una direcció tèc
nica integrada per Raúl Nuño, 
Robert Campos i Pablo Pociño. 

A l'acte de presentació van 
assisti r representants de la 
Paeria i la Diputació, així com la 
representant territorial de l'es-

port de la Generalitat, Lourdes 
Ra vetllat, el representant terri
torial de la Federació Catalana 
de Bàsquet a Lleida, Paca Es
pilla, i el president del Sícoris 
Club, Eduard Abella, entre al
tres dirigents. 

.. 
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Aspros celebra els 60 anys 
amb un concert de gòspel 

Deu mil visites al web 
per localitzar difunts 
I LLEI DA I Més de 10.000 per
sones han utilitzat el servei 
posat en marxa la setmana 
passada per poder facilitar 
la localització dels difunts 
al cementiri de Lleida. Així, 
entre els quatre dies previs 
a Tots Sants i el mateix 1 de 
novembre es van registrar un 
total de 10.933 accessos, amb 
una xifra màxima de 3.419 

el dia 28 d'octubre, dia en el 
qual es va anunciar el servei. 
La regidora de Salut Pública, 
Montse Pifarré, va destacar 
el treball de depuració dels 
més de 100.000 registres, 
des de l'any 1806 fins ara, 
de la base de dades de l'ajun
tament i que han permès ubi
car més del 80 per cent dels 
nínxols. 

L'Auditori acull el dia li l'últim acte de la fundació per aquesta 
efemèride I ~ .P r ..., ce.a e~ pe1 sone ... 
PAULAP~REZ 
1 LLEIDA I Un concert de gòspel 
de la formació lleidatana Veus. 
kat serà el colofó de l'acte final 
de la celebració del seixanta 
aniversari de la Fundació As
pros el dia 11 a les 17.30 hores 
a l'Auditori Municipal Enric 
Granados. En l'esdeveniment 
participaran també represen
tants de la fundació, així com 
dels òrgans governamentals, 
entre els quals el nou conse
ller de Drets Socials, Carles 
Campuzano. 

Activitats de la Setmana del Vi Català a Lleida 

Així mateix, s'entrevistarà 
un usuari, un professional del 
centre, un familiar i una per
sona que ha estat vinculada 45 
anys a l'entitat. L'acte és gratuït 
sota inscripció (a través d'as
pros.cat) i té com a objectiu 
agrair a totes les persones que 
fan possible la tasca de l'entitat, 
així com "donar visibilitat als 
serveis que ofereix la fundació 
de cara a la ciutadania", va ex
plicar el director executiu de 
l'entitat, Enric Herrera, durant 

Helena Arnó i Enric Herrera mostrant el cartell de l'acte. 

I LLEIDA I La Setmana del Vi Català arranca avui amb més d'un 
centenar d'activitats amb el vi com a protagonista. Entre 
les propostes a Lleida, durant el dia d'avui hi haurà un 10% 
de descompte en vins catalans a la botiga La Bodega de les 
Borges Blanques. Per demà estan previstes visites guiades 
als cellers La gravera (Alfarràs), Clos Pons (l'Albagés), i Mas 
Blanch i Jové (la Pobla de Cérvoles). 

LOTERIA 

la presentació de l'acte. "Volem 
omplir l 'Auditori i arribar al 
màxim de persones possibles", 
va assegurar la responsable de 
Comunicació i Màrqueting, 
Helena Arnó. D'altra banda, 
va afegir que esperen unes 800 
persones. S'ha de recordar que 
al llarg de 1 'any, la fundació ha 

r::1 LOTERIA 
l (Qf) J NACIONAL 

SORTEO 

87 
22 SORTEO DEL JUEVES 

o 1 2 3 

organitzat diversos actes per 
agrair a aquelles persones que 
donen suport a la seua tasca, 
des d'usuaris i treballadors 
fins a les famílies i els col·Ia
boradors. Així mateix, també 
s'han entregat diferents repro
duccions d'una obra creada per 
Sònia Alins. 

Ruta de refugis antiaeris a la Pobla de Segur 
I LA POBLA DE SEGUR I La Pobla de Segur ha estrenat una ruta 
informativa per divulgar les conseqüències de la Guerra Ci
vil al municipi. La ruta uneix els diferents refugis antiaeris 
construïts al territori amb les centrals hidroelèctriques al llarg 
d'un recorregut d'uns tres quilòmetres, aproximadament, 
contextualitzat amb nou cartells informatius. 

SÓRTEO DEL DiA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 
Seis series de 1 00.000 billetes cada una 

I 

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis 
series de los números premiades, clasificados por su cifra final 

4 

Estos premies caducan a los tres meses. contades a partir del dia 
siguiente al de la celebración del sorteo 

5 6 7 
I 

8 9 
Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/BilletE Números Euros/Billete Números Euros/Bille!E Números Euros/Billet Números Euros/BilletE Números Euros/Billet Números Euros/Billete 

03100 .... 150 03101 ........ 180 03102 ...... . . 180 03103 ........ 150 03104 ..... .. . 150 03105 ........ 150 03106 ..... . . . 150 03107 ....... . 150 03108 ........ 150 03109 . .. ..... 180 
03110 .. . ... 150 03111 ........ 180 03112 .. ...... 180 03113 ........ 150 03114 ..... .. . 150 03115 ........ 150 03116 ........ 150 03117 ........ 150 03118 ........ 150 03119 .. . . .. .. 180 
03120 ...... 150 03121 ........ 180 03122 . . ...... 180 03123 ........ 150 03124 .... . .. . 150 03125 ... .... . 150 03126 . ....... 150 03127 ... .. ... 270 03128 ........ 150 03129 ........ 180 
03130 .... . ... 150 03131 .. . . .. .. 180 03132 .. . ..... 180 03133 ........ 150 03134 .... . ... 150 03135 .. ...... 210 03136 . ... .... 150 03137 ... ... .. 150 03138 ........ 150 03139 . .. .. ... 240 
03140 .. . .... 150 03141 .... .... 180 03142 ........ 180 03143 ........ 210 03144 ....... . 150 03145 ........ 150 03146 ....... .. 150 03147 . . . . . ... 150 03148 .. ..... . 150 03149 ..... ... 180 
03150 • .... 150 03151 ....... . 180 03152 .... ... . 180 03153 ........ 150 03154 . .. . .... 150 03155 ........ 210 03156 ........ 150 03157 ........ 150 03158 ........ 150 03159 ........ 180 
03160 ....... 150 03161 .' ...... 180 03162 ........ 180 03163 ........ 210 03164 .... . ... 150 03165 ........ 150 03166 ........ 150 03167 . ... .... 150 03168 ........ 150 03169 ..... ... 180 
03170 .... 150 03171 ........ 180 03172 ........ 180 03173 ........ 150 03174 ........ 150 03175 ........ 150 03176 ...... .. 150 03177 ........ 150 03178 ..... .. . 150 03179 ....... . 180 
03180 . ..•.. 150 03181 ....... . 180 03182 ........ 180 03183 ........ 150 03184 .... .. . . 150 03185 ... . .. .. 150 03186 ....... . 150 03187 ........ 150 03188 ...... .. 150 03189 ...... .. 240 
03190 . ....... 150 03191 .. ...... 180 03192 .. . . ... 180 03193 ........ 150 03194 ... ..... 210 03195 ....... 7.620 03196 ...... 60.000 03197 . ...... 7.620 03198 ........ 210 03199 ...... .. 180 

83800 • ... .... 300 83801 ... .. ... 330 83802 ........ 330 83803 ........ 300 83804 ........ 300 83805 ........ 300 83806 ....... . 300 83807 ........ 300 83808 ....... . 300 83809 ........ 330 
83810 ...... 300 83811 ........ 330 83812 ........ 330 83813 ........ 300 83814 ........ 300 83815 ........ 300 83816 .... .... 300 83817 ........ 300 83818 ... ... .. 300 83819 ..... . . . 330 
83820 .... ... 300 83821 ....... . 330 83822 . . ... . .. 330 83823 ........ 300 83824 ...... .. 300 83825 ........ 300 83826 ... ..... 300 83827 . . . ..... 420 83828 ........ 300 83829 ....... , 330 
83830 ....... 300 83831 ........ 330 83832 ........ 330 83833 . . . . . . . 300 83834 ........ 300 83835 ........ 360 83836 ..... .. . 300 83837 ........ 300 83838 ...... 12.300 83839 ..... 300.000 
83840 .12.300 83841 ........ 330 83842 ........ 330 83843 ........ 360 83844 ........ 300 83845 ........ 300 83846 .... .... 300 83847 .. .. . ... 300 83848 ........ 300 83849 . ... .... 330 
83850. . . .... 300 83851 ........ 330 83852 ... . . ... 330 83853 . ....... 300 83854 ........ 300 83855 ........ 360 83856 . ....... 300 83857 ........ 300 83858 ........ 300 83859 .... ... . 330 
83860 . . . . . . . 300 83861 ...... .. 330 83862 ........ 330 83863 ........ 360 83864 . .. .. ... 300 83865 .. .. . ... 300 83866 ..... ... 300 83867 ... .. .. . 300 83868 . ... .... 300 83869 ........ 330 
83870 ........ 300 83871 .... .. .. 330 83872 ........ 330 83873 .... . .. . 300 83874 .... . ... 300 83875 ..... ... 300 83876 .... . ... 300 83877 ..... ... 300 83878 ........ 300 83879 . ... ... . 330 
83880. . . .... 300 83881 ..... . .. 330 83882 .. ...... 330 83883 ... ..... 300 83884 .. . . .. . . 300 83885 ........ 300 83886 ........ 300 83887 ........ 300 83888 ... ..... 300 83889 .... .... 390 
83890 ....... 300 83891 ........ 330 83892 ........ 330 83893 .... . ... 300 83894 ........ 360 83895 ..... ... 300 83896 ........ 300 83897 ........ 300 83898 ..... ... 360 83899 . . ... .. . 330 

Terminaciones Terminaciones Terminacíones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaclones Terminaciones 
681 ... . .... 180 2 . ........ 30 43 . . ....... 60 774 .. .. ... . 150 1225 . ....... 750 4137 ........ 750 98 ......... 60 1069 ... .. .. . 930 
741 ........ 180 63 ......... 60 94 ......... 60 455 .. ... ... 210 357 ........ 150 3839 ... .. ... 990 

1. ........ 30 35 . . ....... 60 417 .. .. .. .. 150 8419 . ....... 780 
55 ......... 60 27 .. .. . ... 120 069 . .. .. . .. 180 

839 . ... ... . 240 
39 . . ... ... . 90 
89 .... . .... 90 

9 ....... .. 30 

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS 
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