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El responsable de l’estanc del carrer Arbeca deMollerussamostra bitllets de la Grossa de Cap d’Any.

JOAN GÓMEZ

R. RÍOS/J.G./X.S.
❘ LLEIDA ❘ “S’està venent molt bé.
A aquest pas ens quedarem sen-
se loteria abans d’arribar a Na-
dal.”Així parlaven ahir sobre
la Grossa de Cap d’Any els res-
ponsables de l’Estanc Gasol de
Cervera, tot just una setmana
després d’iniciar-se la venda
d’aquesta loteria catalana. I la
tònica es repeteix en altres es-
tabliments consultats per aquest
diari, que coincideixen a asse-
nyalar la bona acceptació que
està tenint el sorteig entre els
lleidatans. “La gent la demana
perquè és una loteria catalana
i perquè la recaptació es queda
aquí”, expliquen des de l’Es-
tanc Minguell deTàrrega. Pre-
cisament, aquesta és una de les
claus del bon ritme de venda de
bitllets de la Grossa de Cap
d’Any, fet que ja ha obligat al-
guns comerços, bars i estancs
lleidatans a fer una segona co-
manda després d’haver esgotat
la primera. “Les expectatives
són bones. Crec que el preu de
5 euros per bitllet és molt eco-
nòmic (davant dels 20 que cos-
ta un dècim de la grossa de Na-
dal) i hi té molt a veure”, afir-
ma Eugeni Rodríguez, president
de la Unió Provincial d’Estan-
quers de Lleida.A Mollerussa,
l’estanc número 4 ja ha venut
un 35% de la loteria catalana
que havia sol·licitat. “Amb
aquest ritme, la previsió és que
es vendrà tota molt aviat”, va
destacar el responsable d’aquest
comerç, Ramon Simó.

LaGrossacatalana, abon ritme
Estancs i comerços de Ponent destaquen la bona acceptació del sorteig de Cap
d’Any i alguns esgoten la primera comanda || El preude5euros, unade les claus

LOTERIESATZAR

A més d’estancs i bars, els
comerços també s’han adhe-
rit a la campanya de venda
d’aquesta nova loteria catala-
na. “Va molt bé. Sé que hi ha
establiments que ja han hagut
de fer-ne una altra comanda. El
preu i el fet que els recursos es
quedin aquí estan sent clau”,
apunta Maria RosaArmengol,
secretària general de la Fede-
ració de Comerç de Lleida (Fe-
com).

LESCLAUS

Primer premi de 100.000 euros. La nova loteria posa a la ven-
da 100.000 números i 30 sèries de cada un, en total 15 milions d’eu-
ros. Cada bitllet costa 5 euros i s’optarà a un premi màxim de 100.000.
Es destinarà a premis gairebé el 70% de l’import de l’emissió, mentre
que la resta serà per a programes d’infància.

Més de 27.000 punts de venda. Els dècims es poden comprar
als 2.200 establiments autoritzats per la Generalitat per vendre els
jocs d’atzar, i en 25.000 comerços adherits.

LLEURE INICIATIVA

La Diputació va acollir ahir la presentació deMontgai Màgic.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

salt al professionalisme”, va ex-
plicar l’alcalde deMontgai, Jau-
me Gilabert, durant la presen-
tació d’una mostra que comen-
çarà aquest divendres amb una
sessió de màgia especial dedi-
cada a persones amb discapa-
citat de la federacióAllem.Tam-
bé hi participaran dos escoles
més.

A més dels espectacles, tam-
bé hi haurà parades on es po-
den comprar articles del sector
i uns setanta artesans. El car-
tell es completa amb una gala
solidària i dos concursos.Tam-
bé ofereixen la possibilitat que
els visitants disposin d’intèr-
prets de signes en les represen-
tacions.

Montgai
vol impulsar
elsmags
amateurs
Divendres comença la
cinquena fira demàgia

❘ MONTGAI ❘ La màgia tornarà a
inundar de nou aquest cap de
setmana els carrers de Montgai
amb la cinquena edició de la fi-
ra Montgai Màgic. Els visitants
podran disfrutar de 43 espec-
tacles d’il·lusionisme i 55 mags
d’edats compreses entre els 12
i els 79 anys. Del total d’il·lusi-
onistes, quatre són de les co-
marques de Lleida, set d’Ara-
gó, un de Cadis, un de Casa-
blanca (Marroc) i 42 són de la
resta de Catalunya.No obstant,
el certamen està obert a més
participants.“Un dels objectius
de Montgai Màgic és que els
mags amateurs es puguin do-
nar a conèixer i puguin fer el

Conveni amb el Banc
d’Aliments per convertir
en suc fruita retirada

SOLIDARITATALIMENTACIÓ

❘ BARCELONA ❘ El Banc d’Aliments
i el departament d’Agricultura
van renovar ahir el conveni per
convertir la fruita retirada dels
mercats per les organitzacions
de Productors de Fruita i Hor-
talisses de Catalunya en suc que
es repartirà de forma gratuïta
entre unes 136.000 persones
necessitades, més de deu mil
de les comarques lleidatanes.
La conselleria subvencionarà
aquest procés amb 144.000 eu-
ros; mentre que el Banc d’Ali-
ments portarà a terme el pro-
jecte treballant amb organitza-
cions de productors per dirigir
i gestionar la transformació de
la fruita.

L’entitat també haurà de vet-
llar perquè les empreses esco-
llides per a la transformació i
l’envasament del suc complei-

xin el compromís de transfor-
mar i envasar tot el producte,
i que compleixi els requisits de
qualitat i les normes d’etique-
tatge de productes destinats al
consum humà. En virtut
d’aquest acord firmat ahir a

Barcelona, el Banc d’Aliments
distribuirà gratuïtament tot el
producte entre entitats autorit-
zades, en una actuació que se-
rà vigent fins al 31 de desem-
bre del 2013.

BENEFICIARIS

La iniciativa beneficiarà
unes 136.000 persones
necessitades, més de
deu mil de Ponent

SOCIETAT

La Bruixa d’Or, primera
loteria a Twitter
❘ SORT ❘ L’administració de lo-
teria La Bruixa d’Or de Sort
s’ha convertit en la primera a
llançar #ElNumeroDeTwit-
ter, un servei exclusiu per a
la comunitat de tuitaires.A
través del web labruixador.es
i de @labruixador, tots els
usuaris de Twitter podran
comprar uns dècims de lote-
ria.

Una persona de cada
500 té paràlisi cerebral
❘ LLEIDA ❘ Una de cada 500 per-
sones té paràlisi cerebral, una
discapacitat de la qual avui se
celebra el Dia Mundial i que
afecta 17 milions de persones
al món. En un manifest envi-
at per l’associació lleidatana
Aremi es reclama a les admi-
nistracions públiques que
compleixin la seua obligació
de garantir la integració
d’aquestes persones.

L’entitat Ángel Olaran
presenta llibre a Lleida
❘ LLEIDA ❘ El teatre de la Llotja
acollirà aquest dissabte, a par-
tir de les 15.30 hores, la pre-
sentació del nou llibre del
Centre d’Iniciatives Solidàri-
esÁngel Olaran,Què podem
fer? La recaptació es destina-
rà als projectes de l’entitat a
Etiòpia.

Trobada a Lleida de
laringectomitzats
❘ LLEIDA ❘ Lleida acollirà el prò-
xim 19 d’octubre la trobada
d’associacions de laringecto-
mitzats de Catalunya. En la
jornada hi haurà visites, un
dinar i ball.
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