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Messi, amb una assistència a
Dembélé i un gol, reafirma el
liderat del Barça (2-0)

Sis de cada deu lleidatans
han comprat per internet, un
canal que continua en auge

Diumenge 23
de desembre DEL 2018

Suplement

Número 13.262 · Any XXXVII

2,60 €

Els més petits surten al
bosc a la caça del tió per
a aquest Nadal

www.segre.com

Dos dècims de la grossa
deixen 800.000 € a la Seu
i un altre, 400.000 a Fraga
Sort || Va repartir 1,9 milions Lleida || Ingressa 16 milions
al vendre un total de 32 sèries per números premiats i
menudalla i n’ha gastat 43,2
de tres cinquens premis

Fiscalia es
querella per
estafa contra
l’excúpula de la
clínica Bellavista
També per un delicte
contra la Seguretat Social

El primer || Deixa a Osca 120
milions, així com a Bilbao,
Gernika i Conca
JOSÉ DÍAZ

Un jutjat de Lleida ha admès a
tràmit la querella presentada
per Fiscalia contra l’antiga direcció de la clínica psiquiàtrica
Bellavista de la capital per estafa i un delicte contra la Seguretat Social. Muface seria la
principal perjudicada.
LLEIDA ❘ 10

Quatre anys de presó
per introduir mig
milió al mes de tabac
de contraban
L’Audiència condemna a penes
de fins a 4 anys tres membres
d’una banda que passava el tabac d’Andorra a l’Alt Urgell.
COMARQUES ❘ 19

Avui SEGRE val

2,60 €

La Seu. Els titulars de l’administració ‘Els Minairons’.

Fraga. L’estanc Bollic va celebrar amb cava haver venut un dècim.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3-6
JORDI ECHEVARRÍA

Per la paga extra dels
venedors de premsa.

Sense gairebé efectius en
cinc parcs de bombers
Els sindicats denuncien “desprotecció” a la
Seu, Mollerussa, Tremp, Sort i el Pont
LLEIDA ❘ 14

El Lleida acaba l’any com a líder després d’una gran remuntada (3-2)
L’equip de Gerard Albadalejo
va reafirmar que aquesta pot
ser la temporada de l’ascens
després de guanyar 3-2 el fins

ahir tercer classificat, l’At. Balears, que es va avançar dos
vegades en el marcador, i tanca
l’any com a líder. Els davanters

Juanto Ortuño, amb dos gols, i
Pedro Martín, que va marcar el
primer, van tornar a ser clau.
ESPORTS ❘ 28-31
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ÉS NOTÍCIA

➜

EL DIA DE LA SORT ELS PREMIS A LLEIDA

El quart premi deixa pessics a la
capital del Segrià i a Balaguer

Una administració
ven el 03397, a un
número de la grossa

Amb un dècim venut a l’estanc de Lleida-Pirineus i un altre a la plaça Mercadal ||
Lleida es recupera de la caiguda de l’any passat, provocada pel 155
AMADO FORROLLA

P. RODELLAR / M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ Lleida ciutat i Balaguer
van pessigar cada una un dècim
d’un dels quarts premis (que reparteixen 200.000 euros a la
sèrie, 20.000 el desè), concretament del número 67774. A la
capital del Segrià el desè es va
despatxar a l’estanc de l’estació
de Renfe, en el qual l’any passat ja va tocar el cinquè premi.
La propietària, Maria Dolors,
va explicar que “en els sis anys
que fa que som aquí és la quarta
vegada que donem un premi de
la loteria de Nadal i la veritat
és que estem molt contents”. I
va afegir que quan el client va
escollir aquest dècim ella li va
advertir que era un número molt
“lleig”, a la qual cosa el senyor li
va assegurar que “tots els números són al bombo”. “Diuen que
vendre els bitllets de la màquina
no dóna sort, així que ja veuen,
crec que s’equivoquen”, va sentenciar la Dolors. Així mateix,
des de l’administració número
1 de Balaguer, a la plaça Mercadal, van assegurar que estaven
molt contents per haver pogut
repartir “almenys” un dècim
premiat. El cinquè 02308 tampoc va passar de llarg a Ponent
i va deixar dos dècims agraciats
amb 6.000 euros cadascú, un
a Tremp i l’altre a Lleida. L’estanc número 37 del carrer del
Segrià de la capital de Ponent va
vendre a través de terminal el
dècim. A Tremp, l’administració
del carrer Barcelona va vendre
també un dècim per la màquina.
La província de Lleida s’ha
gastat en aquesta edició de la
loteria fins a 43.208.740 euros,
un 12 per cent menys que l’any
passat, quan van ser 49 milions.
La demarcació no ha estat especialment agraciada, ja que només ha recuperat setze milions
d’euros.

Els empleats del
Carrefour, a una
xifra d’un cinquè

La propietària de l’estanc de l’Estació Lleida-Pirineus, amb el cartell del quart premi.
AMADO FORROLLA

“S’ha recuperat
la caiguda de
l’any passat”
n El propietari de l’administració número 1 de
Lleida ciutat, David Masip, va dir que “s’ha recuperat la caiguda de l’any
passat, enmig del context
polític de l’article 155.” Va
assenyalar que la gent “ha
respost molt bé” i, com a
anècdota, va explicar que
hi havia guanyadors de
menudalles que anaven
a cobrar amb el sorteig
encara obert, “però no es
pot fer si no s’ha acabat”.

Un dècim d’un cinquè es va vendre a Balaguer.

La Bruixa d’Or va vendre 30 sèries d’un, la qual cosa representa un total de 1.800.000 euros
cims, d’un altre cinquè, el 18596
i una altra de sencera del 47862,
un altre cinquè premi. L’oficina
de la capital del Pallars Sobirà
continua un any després amb
les persianes abaixades després
que el propietari, Xavier Gabriel, traslladés la seu social a
Navarra pel procés. L’any passat, La Bruixa va repartir més
sort i va vendre part del primer
premi (71198) deu anys després
que ho fes per última vegada.
Concretament va despatxar-ne
una sèrie, deu dècims, cosa que
representa un total de quatre
milions d’euros, mentre que fa

n Els empleats del Carrefour
de Lleida sempre compren
el número 63425 a l’administració del supermercat.
La llàstima és que ha estat
gairebé idèntic a un cinquè
premi, el 63025. “El número
63425 el compra molta gent
perquè va ser un tercer premi del Nen”, va explicar la
propietària de l’administració, Carmen Cuesta, que va
vendre 153 sèries d’aquest
número. Tanmateix, aquest
any no sortit premiat.

Dècims amb les dos
últimes xifres de la
grossa a Lleida

Sort reparteix 1,92 milions, amb tres cinquens premis
L’administració més popular de
la província de Lleida i fins i tot
de l’Estat, La Bruixa d’Or, no va
ser una de les més agraciades
amb el sorteig de Nadal, però
sí que va repartir part de tres
cinquens premis. En concret,
va donar un total d’1,92 milions
d’euros, sense tenir en compte
les menudalles ni les terminacions. D’una banda, va vendre
30 sèries, que són 300 dècims,
d’un cinquè premi, el 2.308,
dotat en 60.000 euros la sèrie,
amb la qual cosa en total suma
1.800.000 euros. També va vendre una sèrie sencera, deu dè-

n L’administració número
15 de Lleida ciutat, al Carrefour, va vendre 170 sèries
del número 03397. “Ens hem
quedat amb les ganes, ja que
la grossa ha estat el 03347”,
va explicar ahir la propietària, Carmen Cuesta. Cada
dècim, vint euros, ha estat
agraciat amb 120 euros. Cent
euros corresponen a tenir la
mateixa centena que la grossa, el número tres, i els altres
vint euros, a tenir la mateixa terminació que el primer
premi, el set.

una dècada van ser 70 dècims i
28 milions. A més, l’any passat
va repartir també una sèrie del
segon premi (51244), deu dècims, agraciats cadascun amb
125.000 euros. Des de Sort també es van vendre el 2017 dos
sèries de dos dels vuit cinquens

HISTÒRIA

Des del 1994, ha repartit
més de 30 grans premis i fa
un any va traslladar la seu
social a Navarra

premis. La fortuna de Sort va
començar el 1994, quan La
Bruixa d’Or va repartir el primer premi del sorteig del Nen.
Ala mateixa administració va
recaure el mateix premi els anys
1996, 1998 i 2000. Però va ser el
2003 i el 2004 quan l’atzar la va
convertir en l’administració més
coneguda a Espanya, ja que en
aquells dos anys va repartir la
grossa de Nadal. Posteriorment,
va repetir èxit el 2007, tornant
a donar el primer premi del mateix sorteig. Des del 1994, La
Bruixa d’Or ha repartit més de
30 grans premis.

n L’administració número
4 de Lleida ciutat, al carrer
Lluís Companys, va vendre
dos dècims amb la terminació 47, igual que la grossa.
Els agraciats recuperen llavors 120 euros, els vint euros gastats més cent per tenir
la penúltima xifra igual que
el primer premi, el 3.347. A
més a més, l’associació de comerciants del Pont de Suert
també va recuperar el reintegrament, ja que tenia el
número 02807.

Els lleidatans són
dels que més gasten
a tot Catalunya
n Els lleidatans són els catalans que més diners gasten
en la loteria de Nadal, uns
cent euros per persona davant els trenta de Tarragona
i Girona i els quaranta-sis de
Barcelona, unes xifres que
s’expliquen per l’administració de Sort. No obstant, a les
comarques de Lleida és on
més va caure la despesa l’any
passat, un 13%, encara que
aquest 2018 s’ha registrat un
augment en les compres que
ha compensat el descens.
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LLEIDA

PERSONAL EMERGÈNCIES

EMERGÈNCIES

Cinc parcs de Bombers de Lleida
es troben sota mínims

Reanimen un
home a Comtes
d’Urgell

Els sindicats denuncien que estan “desprotegits” la Seu, Sort, el Pont de Suert,
Tremp i Mollerussa || Asseguren que estan “desmotivats” i senten “impotència”
AMADO FORROLLA

A. GUERRERO / M.C.

❘ LLEIDA ❘ Cinc dels nou parcs de
Bombers que han d’estar actius a la Regió d’Emergències
de Lleida es van veure obligats
a treballar ahir sota efectius mínims, la qual cosa representa
“un risc per a la salut dels mateixos bombers i per a la ciutadania, que pot quedar-se desprotegida en casos d’emergències simultànies”.
Així ho van assegurar ahir
a aquest diari fonts sindicals,
que van tornar a denunciar les
carències estructurals que té
el cos i que ahir van provocar
que els parcs de la Seu d’Urgell,
Sort, el Pont de Suert, Tremp i
Mollerussa obrissin sense cap
o sergent, segons va admetre el

TRÀNSIT

Ferit en un
accident a la
Caparrella

SENSE EFECTIUS

La falta de personal
provoca que el territori
estigui descobert en cas
d’emergències simultànies
servei de premsa dels Bombers.
La reducció d’efectius ve motivada per la vaga d’hores extra
convocada pels sindicats per
exigir al departament d’Interior
de la Generalitat millores de
personal i material, així com
en infraestructures.
Tanmateix, aquesta falta de
mitjans també perjudica greument els parcs de bombers voluntaris, que majoritàriament
romanen inactius. Fonts sindicals van assenyalar que la situació és crítica, ja que “fa temps
que tenim una sobrecàrrega de
treball que posa en risc la nostra salut”.
Es tracta d’“una situació extrema”, en la qual els bombers
reclamen com a mínim 100 pla-

Un incendi divendres a Soses va obligar a traslladar les dotacions de Lleida ciutat i Mollerussa.

LES CLAUS

Protestes. La reducció d’efectius és a causa de la vaga d’hores extra
convocada pels sindicats per exigir a la conselleria d’Interior millores de
personal i de material, així com en infraestructures. Denuncien que “fa
molt de temps que estem amb una gran càrrega de treball i no podem
més”.
Noves places. La Generalitat va anunciar dijous passat que convocarà

un total de 250 places noves per a aquest cos tot i que, segons apunten
els sindicats, no n’hi haurà prou per cobrir la falta de personal perquè
només a la regió de Lleida en calen un centenar més.

ces més a la província de Lleida
per poder garantir la seguretat
del personal. “Ens prometen
moltes coses però sempre estem
igual, la Generalitat continua
donant-nos l’esquena i ja no po-

dem més”, van lamentar. Respecte als bombers voluntaris,
“molts parcs estan inoperatius
perquè els efectius estan desmotivats i no volen posar les
seues vides en perill sense que

la conselleria d’Interior doni la
cara per ells i la seua família si
resulten ferits”, van explicar, al
mateix temps que van destacar
que “sents una gran impotència
quan dius que no pots actuar en
un servei perquè no hi ha prou
personal, però no tenim una
altra alternativa”.
Per fer front a la vaga, Interior ha reduït a la meitat el
nombre d’efectius que han
d’estar disponibles als parcs de
Bombers. A més, la conselleria
va anunciar dijous passat que
convocarà un total de 250 places noves per a aquest cos tot
i que, segons apunten els sindicats, amb això no n’hi haurà
prou per poder cobrir la falta
de personal.

TRIBUNALS SENTÈNCIES

Dos anys de presó i multa de 200 € per
vendre cocaïna en un portal de Cappont

L. GARCÍA/ M.C.

❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida
ha condemnat a penes de dos
anys de presó dos acusades de
traficar amb cocaïna al barri
de Cappont. Després d’un judici de conformitat en el qual
Fiscalia i defensa van arribar
a un acord, les dos acusades,
una lleidatana de 36 anys que
és a la presó des del 5 de juliol passat i una altra dona de
Manresa de 46 anys amb antecedents penals susceptibles

❘ LLEIDA ❘ Agents de la Guàrdia Urbana van reanimar
divendres al matí un home
de cinquanta anys que va
patir una indisposició a l’altura del número 3 del carrer
Comtes d’Urgell.
Segons va informar la Policia Local, els fets van ocórrer al voltant de la una del
migdia quan van rebre l’avís
d’emergència.
Fins al lloc es va traslladar una patrulla que va dur a
terme tasques de reanimació
fins a l’arribada dels sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Llavors
van escortar l’ambulància
fins a l’hospital Arnau de
Vilanova, on va ser evacuat.

de cancel·lació, van acceptar
una pena de dos anys per un
delicte contra la salut pública
i una multa de 200 euros, respectivament. Segons detalla la
sentència, els fets van ocórrer el
2 de maig de l’any passat, quan
van vendre a l’interior del seu
portal un embolcall amb 0,78
grams de cocaïna.
Poc després van ser arrestades a l’avinguda València,
portant més de cinc-cents euros en efectiu i quatre bossetes

d’aquesta droga. Així mateix,
al domicili de les dos acusades
també van trobar 1,65 grams
de cocaïna, amb un valor al
mercat il·legal de més de sei-

DETENCIÓ

Els fets van succeir l’any
passat, quan van ser
arrestades amb quatre
bosses d’aquesta droga

xanta euros. Per tot això, la Fiscalia considerava que incorrien
en un delicte contra la salut pública sense que es van presentar
circumstàncies modificantes
perquè tenien “ànim d’enriquiment il·lícit”. El ministeri
de l’Interior va registrar l’any
passat 89 denúncies per tràfic
de drogues a les comarques lleidatanes, la qual cosa representa
un 11 per cent més que l’any anterior, quan se’n van registrar
99. El pic més alt en els darrers
set anys es va registrar l’any
2011, quan el Ministeri Públic
va tramitar més de dos-centes
denúncies per suposats delictes contra la salut pública i va
aclarir un total de 225 casos
d’aquest tipus.

❘ LLEIDA ❘ Un home va resultar
ferit amb contusions lleus divendres a la nit després de
perdre el control del seu vehicle al Camí de la Caparrella, segons van informar els
Bombers de la Generalitat.
Els fets van tenir lloc pocs
minuts abans de les dotze
de la nit a prop de l’accés
de la carretera N-IIA quan,
per causes que es desconeixen, un conductor va sortir
de la via. Fins al lloc es va
desplaçar una dotació dels
Bombers, així com una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que
va atendre el ferit i el va traslladar a l’Arnau de Vilanova.

DELICTES

Mostra virtual
per recuperar
joies robades
❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa una
exposició virtual amb imatges de joies que han estat
recuperades en operacions
policials. En concret, es tracta dels anells, arracades i collars obtinguts el mes de juny
passat en l’operatiu Vulcà.
L’objectiu és que les persones
a qui van robar aquests objectes puguin recuperar-los.
Per fer-ho possible, les persones que reconeguin les joies
han d’omplir el formulari a
través de la pàgina web dels
Mossos d’Esquadra, que es
posaran en contacte amb els
sol·licitants com més aviat
millor.
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COMARQUES

Presó per introduir mig milió en
tabac il·legal a l’Alt Urgell.
p.

www.segre.com/comarques
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El consell de la Ribagorça aprova un
pressupost de 3,4 milions d’euros.
p.

PROJECTES PROMOCIÓ

MUNICIPIS

Pla per potenciar el turisme
d’albirament de fauna a Boumort

Propostes per
canviar el carrer
General Güell
de Cervera

El consell del Jussà vol construir un centre d’interpretació a Conca de Dalt || Elaboren
una guia per dissenyar projectes entorn del patrimoni natural
C.C.P.J.

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ El consell del Jussà i tots
els ajuntaments de la comarca
treballen en un pla per poten·
ciar i consolidar el turisme d’al·
birament de fauna a Boumort,
una activitat que ja és un dels
atractius de la comarca i del con·
junt de la demarcació. El consell
ha presentat una proposta per
optar a 1,2 milions d’euros de
fons Feder de la Unió Europea
per portar a terme un projecte
que preveu la construcció d’un
centre d’interpretació de fauna
al terme municipal de Conca
de Dalt, a més de la creació de
noves rutes turístiques i també
de BTT.
El president del consell, Cons·

UNIÓ EUROPEA

La corporació opta a
1,2 milions dels fons
Feder de la UE per
finançar el projecte
tante Aranda, va explicar ahir
que al centre d’interpretació
s’oferirà informació sobre les
principals espècies que es po·
den trobar a Boumort (cérvols,
trencalòs i voltors, entre altres
animals), a més de vídeos ex·
plicatius sobre el patrimoni na·
tural. De moment han tramitat
la proposta per optar als fons i
ara treballen en la redacció de
tots els projectes que s’inclouen
en aquest pla turístic, segons
Aranda.
Així mateix, han elaborat

Imatge de turistes en una de les activitats d’albirament de fauna a la reserva de Boumort.

una guia que es publicarà en
les pròximes setmanes i que in·
corporarà idees i recursos per
dissenyar i executar productes
turístics per a l’observació de
fauna, amb informació per po·
der poder desenvolupar-los dins
de la reserva i també en altres
espais naturals de la comarca
del Pallars Jussà.
Aquest projecte també té com
a objectiu millorar els recursos
turístics del territori, la millo·
ra de l’oferta i la promoció del
patrimoni.

La brama, un dels principals
atractius d’aquest espai natural
n La brama del cérvol és un
dels principals atractius de
la Reserva Nacional de Caça
de Boumort i cada any mi·
lers de persones s’atansen a
aquest espai natural. Aquest
any va ser la primera tempo·
rada en la qual es van limitar
els accessos per als turistes
i entre el setembre i l’octu·

ERC TREMP

ELECCIONS 2019
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bre uns 5.000 visitants van
contractar visites guiades
per poder veure els cérvols,
mentre que l’any passat van
ser uns 2.500. Les empreses
que ofereixen aquests serveis
han registrat aquest any un
augment d’entre el 35% i el
100% en el nombre de ser·
veis contractats.

El procés veïnal
comença el 15 de gener
❘ CERVERA ❘ La Paeria de Cer·
vera obrirà el 15 de gener
vinent el procés participatiu
per canviar el nom del carrer
General Güell. La via està
dedicada a Ildefons Güell, co·
mandant militar a Ceuta a les
ordres del dictador Primo de
Rivera i que posteriorment
va donar suport al règim
franquista. El ple de l’ajunta·
ment ja va acordar a mitjans
del mes de juliol passat que
els veïns poguessin presentar
les seues propostes per can·
viar el nom. Segons consta
en un informe tècnic, Güell
era originari de les Borges
Blanques (on també hi ha
un carrer amb el seu nom)
i es va casar a Cervera l’any
1891. El consistori rebrà les
propostes dels veïns que si·
guin majors de setze anys i
també de les associacions de
la ciutat fins al proper 3 de
febrer, a través d’un formu·
lari online o a les dependèn·
cies municipals. Llavors, un
jurat escollirà les cinc alter·
natives finalistes i s’obriran
les votacions finals perquè
la població pugui escollir el
nou nom de la via. Val a pot
recordar que Cervera ja va
canviar el nom del carrer
Duc d’Ahumada amb un pro·
cés participatiu. En aquest
cas, la població va escollir
que passés a denominar-se 1
d’Octubre. Aquest procés es
va portar a terme a finals de
l’any 2017 i hi van participar
més de dos-centes persones
en la fase d’aportació d’idees
i unes quatre-centes en les
votacions finals.

MUNICIPIS PLENS

Pilar Cases torna
a ser alcaldable
d’ERC a Tremp

Les Valls d’Aguilar ratifica
els ajuts a estudiants

❘ TREMP ❘ L’assamblea local d’ERC
a Tremp va reelegir ahir Pilar
Cases com a candidata a l’al·
caldia per a les eleccions muni·
cipals de maig del 2019. Cases
(que va ser l’única candidatura
que es va presentar) va assegu·
rar que un dels principals pro·
jectes a la capital del Jussà per
als pròxims quatre anys “serà
acabar la nova escola de mú·
sica”, a més de “continuar col·
laborant amb els nuclis de po·
blació i entitats i associacions”.

❘ LES VALLS D’AGUILAR ❘ El ple de
les Valls d’Aguilar ha aprovat
de manera definitiva aquesta
setmana les bases per atorgar
l’ajuda anual de cinc-cents eu·
ros que l’ajuntament donarà
a joves del municipi que cur·
sin estudis no obligatoris, ja
sigui formació professional
o bé títols universitaris, com
va avançar SEGRE al mes
d’octubre. La iniciativa, que
l’equip de govern va anunciar

C. SANS

Cases (amb abric groc), ahir davant de la seu d’ERC a Tremp.

fa dos mesos, es va aprovar
amb els vots a favor dels qua·
tre edils de l’equip de govern
(CiU) i l’oposició dels tres del
PSC-Progrés, que creuen que
els ajuts “no fomenten ni el
treball, ni l’esforç, ni de bon
tros els valors dels joves”. El
grup a l’oposició va opinar que
“és molt greu que l’ajuntament
doni diners públics a tots els
joves, sense tenir en compte
els requisits econòmics i l’ex·
pedient acadèmic”.

