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Lleida, la segona província
quemés juga per Nadal
La grossa d’aquest any serà l’última que no pagarà impostos

SORTEJOSLOTERIA

❘ LLEIDA ❘ Les administracions de
la província de Lleida són les
segones d’Espanya que més lo-
teria vendran per al sorteig del
la grossa de Nadal, encara que
en granmanera, es deu a les mi-
lionàries vendes de La Bruixa
d’Or de Sort.Així, l’Organitza-
ció Nacional de Loteries de
l’Estat estima que a Lleida es
vendrà una mitjana de 148 eu-
ros per habitant, només dar-
rere de Sòria, on s’hi invertiran
252 euros.

Es preveu que Lleida vengui
65 milions d’euros en loteria,
segons les dades fetes públiques
ahir ambmotiu de la presenta-
ció del sorteig, que se celebra-
rà el pròxim 22 de desembre, i
de la campanya publicitària. El
premi de la grossa, l’última per
la qual previsiblement no s’hau-
rà de pagar impostos, tornarà
a repartir aquest any 400.000
euros al dècim, igual que l’any
passat. En total, es repartiran
2.520 milions en premis. Les
vendes, que van començar l’1
de juliol, han baixat respecte a
les de l’any passat.

Imatge de l’anunci publicitari del sorteig de Nadal d’aquest any.

LOTERIES I APOSTES DE L’ESTAT

La Ruta del Cister, amb senyals de coberturamòbil
❘ TÀRREGA ❘ El sender de la Ruta del Cister serà el primer a Ca-
talunya on s’indicaran els punts amb cobertura de telefonia
mòbil. El telèfon d’emergències 112 impulsa aquesta ini-
ciativa, finançada per les principals operadores. S’instal·la-
ran entre 50 i 150 senyals que indicaran als excursionistes
en quins punts es pot utilitzar el mòbil.

Bossòst, escenari d’un anunci de cotxes

❘ BOSSÒST ❘ Bossòst es va convertir ahir en l’escenari d’un anun-
ci fotogràfic d’un nou vehicle de la marcaVolvo. Un equip de
més 20 persones van treballar durant tot el matí al centre de
la localitat de BaishAran, concretament a la plaça de l’Es-
glésia i el seu entorn.

Taller de primers auxilis per a nadons a Sort

❘ SORT ❘ La Casa Xorret de Sort acollirà dilluns que ve a la tar-
da un taller d’iniciació sobre com proporcionar uns primers
auxilis adequats als nens i nadons.

Exposició sobre dones agricultores a la Fecoll

❘ LLEIDA ❘ La seu de la Fecoll acull fins al pròxim 22 de novem-
bre una exposició que, amb el títol Amb mans de dona, re-
presenta un homenatge al treball de les agricultores.

Troben una dent del
neandertal a Sitges
❘SITGES ❘Arqueòlegs de la Uni-
versitat de Barcelona han
identificat una dent incisiva
inferior d’un nen neander-
tal d’entre 8 i 10 anys pro-
cedent del jaciment arque-
ològic de la cova del Gegant,
a Sitges.

Ikea va tindre empleats
forçosos de la RDA
❘BERLÍN ❘ Ikea ha demanat dis-
culpes per haver fabricat pe-
ces per als seus mobles a
l’antiga República Demo-
cràtica Alemanya (RDA)
ocupant presos polítics com
a treballadors forçosos fa uns
30 anys.

LESCLAUS

Última grossa sense impostos. A partir del pròxim 2013, previ-
siblement, els premis superiors a 2.500 euros hauran de pagar un tri-
but del 20% com a“impost de solidaritat”.

Vendesa labaixa. Les vendes de dècims de Nadal, que van comen-
çar al juliol, han experimentat de moment una baixada. Els venedors
de loteria esperen que s’animin a mesura que s’atansen les dates na-
dalenques, tot i que reconeixen que la crisi els afecta notablement.
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