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Roben, desvalisen i abandonen un 
tractor a l’Horta de Lleida
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Clients del bar Fina, ahir a la tarda comentant la notícia.

Anabel, una de les treballadores de l’estanc, dissabte a la nit després de conèixer-se el premi.
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A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ Sorpresa, alegria i ex-
pectació van ser algunes de la 
sensacions que van experimen-
tar ahir els veïns del barri de 
Magraners al saber-se que l’es-
tanc del carrer Miquel Hernán-
dez número 2 havia segellat 
una Primitiva premiada amb 
1.382.290 euros al sorteig de 
dissabte a la nit amb una apos-
ta de només dos euros, com va 
avançar SEGRE ahir. El propi-
etari de l’administració, Joan 
Mazarico, va assegurar ahir que 
“desconec per complet qui pot 
ser l’afortunat. Dimarts quan 
obrim de nou l’establiment se-
gurament passarà molta gent 
a preguntar-m’ho”. Sobre la 
possibilitat que l’afortunat si-
gui un veí del barri, Mazarico, 
que aquests dies es troba a la 
costa de Tarragona, va afegir 
que “és possible, com també és 
possible que sigui algun treba-
llador de les empreses que hi 
ha al polígon o algú que estigui 
de passada”. El local es troba 
al costat de la carretera N-240, 
a escassos metres d’una gasoli-
nera i del polígon industrial El 
Camí dels Frares, “per la qual 
cosa el perfil del client és molt 
variat”, va afegir Mazarico.

Els veïns es preguntaven ahir 
per l’afortunat. El president de 
l’associació de veïns del barri, 
Juan Gallardo, va afirmar que 
“he tingut una gran sorpresa 
al conèixer la notícia. Tant de 
bo sigui un veí del barri però 
és poc probable pel lloc en què 
es troba l’administració”. Per la 
seua part, clients del bar Fina, 
al centre del barri, ho comenta-
ven ahir a la tarda. “Ja m’agra-
daria haver estat jo l’afortu-

nada”, deia una jove. Tots ells 
van afirmar que desitjaven que 
l’afavorit fos un veí del barri. 
“Imagina’t el que es pot fer amb 
tants diners!”, assegurava un 
home. També els bancs tindran 
interès a conèixer la identitat 
del guanyador.

La combinació guanyadora 
del sorteig de la Primitiva de 
dissabte va ser la formada pels 
números 14, 22, 24, 26, 31, 41. 
El número complementari va 

Expectació al barri de Magraners per conèixer 
la identitat del milionari de la Primitiva
El propietari de l’administració desconeix qui és l’afortunat i explica que els seus clients són veïns, 
treballadors del polígon i gent de pas || Va encertar sis números amb una aposta de dos euros

JOCS ATZAR

ser el 39, el reintegrament el 6 
i el Joker, el 6166394. La recap-
tació va assolir els 10.995.017 
euros. 

A més del premiat a Lleida, 
hi va haver un altre bitllet gua-
nyador de segona categoria va 
ser validat a l’administració de 
loteries número 1 de Trigueros 
(Huelva), premiat amb 207.343 
euros.

Aquest és el quart premi que 
toca a les comarques de Llei-
da l’últim mes. Dissabte passat 

l’administració La Ganxa de la 
Pobla de Segur, situada a l’avin-
guda Catalunya, va repartir 
diversos dècims premiats amb 
12.000 euros corresponents a 
un segon premi de la Loteria 
Nacional. Aquesta administra-
ció havia venut tota una sèrie 
(deu dècims) afavorida amb el 
primer premi del mateix sor-
teig una setmana abans, per la 
qual cosa va repartir un total 
de 600.000 euros (60.000 euros 
per dècim). 

A finals del mes de febrer 
passat, l’administració núme-
ro 1 de Vielha, situada a l’avin-
guda Casteiro, va segellar un 
bitllet que va resultar afavorit 
amb un premi d’un milió d’eu-
ros corresponent al sorteig de 
l’Euromilions, que aquell ma-
teix dia va donar 88.862.248 
euros a un bitllet validat a la 
localitat gaditana de la Línea 
de la Concepción. Una penya 
d’unes setanta persones va ser 
l’afavorida amb el premi.

El premi rècord a 
Lleida va ser de 
39,5 milions 
d’euros el 2014
n El premi més alt repar-
tit en un sol bitllet a les 
comarques de Lleida va 
ser un Euromilions, que al 
desembre va deixar 39,5 
milions d’euros. Se’l va 
emportar un únic guanya-
dor a Espanya de la pri-
mera categoria d’aquest 
sorteig i en una aposta de 
quatre euros. L’afavorit va 
encertar cinc números i les 
dos estrelles i es va con-
vertir en el guanyador del 
premi més gran que s’ha 
repartit mai a la provín-
cia. El bitllet premiat es 
va segellar a l’estanc nú-
mero 37 de Lleida, situ-
at al carrer Segrià. A la 
persona guanyadora, de 
la qual mai s’ha conegut 
la identitat, es va empor-
tar 31,6 milions després 
que li descomptés el 20% 
d’impostos obligatoris en 
premis superiors a 2.500 
euros. La notícia també 
va provocar una enorme 
expectació entre els veïns 
de la zona.

PRECEDENTS

Cinc milions a Esterri
z El quiosc llibreria Casa Mane-
la d’Esterri d’Àneu va repartir 
l’abril de l’any passat més de 
cinc milions d’euros a un sol ju-
gador de la Lotto 6/49.

Massalcoreig i Torres
z El setembre de l’any 2014 la 
Bonoloto va deixar 1,3 milions a 
Massalcoreig i, el novembre de 
l’any 2015, la Primitiva va deixar 
uns altres 1,8 milions a Torres 
de Segre.

Alguaire
z El maig del 2016, un premi va 
deixar 1.580.000 euros de l’ON-
CE a Alguaire gràcies al sorteig 
El Sueldazo.

Cervera
z Un veí de Cervera de 60 anys 
que estava a l’atur des de feia 
més de cinc anys es va empor-
tar 75.273 euros de la Primitiva 
el maig de l’any passat.

PERFIL DEL CLIENT
Veïns de la zona, 
treballadors del polígon i 
persones de passada, perfil 
del client de l’administració
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Rosa Mª Crespell Mirada

 Balaguer, 2 d’abril del 2018

L’Associació l’Estel de Balaguer ens unim al dolor de la família.

“No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera

que em costa imaginar-te absent per sempre”

Un mort durant una 
tancada amb toros a Cadis
Durant la celebració del Toro de l’Al·leluia a Arcos de la Frontera 
|| Un altre participant va patir ferides greus

SUCCESSOS ACCIDENT

AGÈNCIES
❘ CADIS ❘ Un home va morir ahir 
i un altre va resultar ferit greu 
després de ser agafats per un 
toro en la tradicional celebra-
ció del Toro de l’Al·leluia que es 
va portar a terme a la localitat 
gaditana d’Arcos de la Fron-
tera, en el marc de la jornada 
del Diumenge de Resurrecció.

Fonts municipals van pre-
cisar que en la primera de les 
envestides l’animal va perforar 
el pulmó i un dels bessons del 
participant en l’acte, que va 
ser traslladat immediatament 
a l’hospital de campanya ins-
tal·lat al municipi.

No obstant, a causa de la 
gravetat de les ferides, l’ho-
me va haver de ser desplaçat a 
l’Hospital de Jerez de la Fron-
tera per fer-li una intervenció, 
amb què van comprovar els 
sanitaris que l’home presen-
tava un “vessament sanguini 
generalitzat” fruit de la rup-
tura d’algun òrgan, aquesta 
circumstància li va causar fi-

nalment la mort. El mort era 
un home d’uns cinquanta anys 
d’edat i veí del municipi.

La segona de les envesti-
des  va afectar també un altre 
home que va resultar ferit de 
gravetat després que un toro li 
perforés el ventre, per la qual 
cosa va ser atès a l’hospital de 

campanya i va ser traslladat 
finalment a l’Hospital Comar-
cal Virgen de les Muntanyes de 
Villamartín (Cadis), on conti-
nua ingressat “fora de perill”, 
segons va confirmar l’ajunta-
ment del municipi des del lloc 
de coordinació del dispositiu 
de seguretat.

El pi es va partir i va provocar danys al pati del col·legi.

TEMPS TEMPORAL

REDACCIÓ
❘ TORRELAMEU ❘ El temporal de 
vent que hi va haver dissab-
te va causar danys a l’es-
cola de Torrelameu. El fort 
vent, amb ratxes de fins a  
90 quilòmetres per hora, va 
provocar que un pi de grans 
dimensions es partís per la 
meitat i caigués sobre el pati 
del centre educatiu. L’arbre 
va causar danys a la tanca 
protectora del recinte i part 
del cablejat i dels focus de la 
piscina. Uns perjudicis que 
l’ajuntament valora entre 

6.000 i 7.000 euros. No hi va 
haver danys personals.

D’altra banda, els Bombers 
van efectuar ahir noves sor-
tides pels efectes del tempo-
ral. A l’escola Joc de la Bola 
de Lleida també van retirar 
una gran branca. També van 
revisar diverses façanes. Els 
Bombers van efectuar dis-
sabte una vintena de sorti-
des a les comarques de Lleida 
d’un temporal que va tenir 
el seu epicentre a Tarrago-
na, amb ratxes de fins a 110 
km/h.

Danys a l’escola de 
Torrelameu pel vent

AJUNTAMENT DE TORRELAMEU

Pintada a la caserna de la Guàrdia Civil de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ Una pintada amb el lema “Seguim en peu!!” ha 
aparegut en un dels murs de la caserna de la Guàrdia Civil 
a Tàrrega. La frase està escrita en color roig i s’acompanya 
de dos llaços grocs, informa Segre Tàrrega.

SEGRE TÀRREGA

Reparen el mosaic de l’estelada de la Pobla
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El mosaic de l’estelada a la casa Boixareu 
de la Pobla de Segur està ja reconstruït, després que l’ajun-
tament denunciés destrosses per part de desconeguts el mes 
de març passat.

X. RODRÍGUEZ

El papa crida a posar fi  
a l’‘extermini’ a Síria

RELIGIÓ CATÒLICA

❘ ROMA ❘ El papa Francesc va pre-
sidir ahir la missa del Diumenge 
de Resurrecció a la plaça de Sant 
Pere del Vaticà i va llegir des-
prés el seu missatge de Pasqua, 
en el qual va carregar contra 
l’extermini a Síria i va dema-
nar una solució a la crisi de Ve-
neçuela. Sobre aquest país, va 
demanar que el seu poble trobi 
“la via justa, pacífica i humana 
per sortir com més aviat millor 

de la crisi política i humanità-
ria que l’oprimeix”. Quant a 
Síria, la “població de la qual 
està extenuada per una guer-
ra que no té final”, va cridar a 
“tots els responsables polítics i 
militars, perquè es posi fi im-
mediatament a l’extermini, es 
respecti el dret humanitari i es 
procedeixi a facilitar accés als 
ajuts” que la població necessita 
“urgentment”. El papa Francesc.

EFE

TWITTER

Una de les envestides durant la celebració del Toro de l’Al·leluia.
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