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Puigneró recomienda la 
apuesta por la vía digital 
ante un "cambio de era" 

Frente común 
del sector 
empresarial 
a favor de los 
JJOO de 2030 
Diversas agrupaciones empre
saria les de l'Alt Pirineu, Aran, 
Lleida y Girona se alían bajo el 
lema 'Per un impuls al Pirineu, 
diem Sí' a favor de organizar 
los Juegos Olímpicos. El vicepresidente de la Generalitat cierra el ciclo 'Del Baratillo al 2.0' 

Desalojan un 
edificio de la 
calle Cavallers 
por el riesgo 
de derrumbe 
Un total de doce personas fue
ron desalojadas de un inmueble 
del Centre Històric de Lleida pro
piedad de la Empresa Municipal 
d'Urbanisme (EMU}, al presen
tar una situación crítica. La jus
tícia autorizó la inspección y el 
desa lojo, y el edificio ha sido ta
piado. LOCAL 1 PAG. 11 

FOTO: @Catinfo I La Guàrdia Urbana inspeccionando el inmueble 

Un vecino de 
Balaguer recibe 
una factura de 
gas de 2.288€ 
Durante los últimes cuatro 
años le han estado cobrando 
el importe de lecturas estima
das. tv ARQUES PAG. 16 

Mejora de la vía 
de Almacelles 
a Almenar para 
reducir el C02 

COMARQUES PAG 13 

bonÀrea invierte 
140 millones y 
repartira veinte . , 
euros por acc1on 

COMARQUES I PAG. 18 

eL I N I e AC I l E L ,.'- IMPLANT OL O GI A 

DENTS 
FIXES EN 

1 DIA I 

[ 1 a Visita i Estudi GRATIS I 
LLEIDA BALAGUER MOUERUSSA 

973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 
ALMACEUES 
973 988177 
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El sector empresarial de r Aran/ 
r Alt Pirineu/ Lleida i Girona 
sl uneixen en favor dels JJOO 
Diverses agrupacions defensen la candidatura i demanen al 
Govern tirar-la endavant en solitari si l'Aragó no s'hi suma 

Escaló (la Guingueta d'Àneu) 
MARTA LLUVICH (ACN) 

El sector empresarial de l'Alt Pi
rineu 1 Aran, Lleida i Girona s'ha 
unit per donar suport als Jocs 
d'hivern 2030. Sota el lema 'Per 
un impuls al Pirineu, diem SÍ',van 
donar aquest dijous l'inici a un se
guit d'accions que duran a terme 
pel territori per defensar el pro
jecte olímpic. 

El president de la Federació 
d'Hostaleria de Lleida, Josep Cas
tellarnau, creu que els Jocs dina
mitzaran econòmicament les co
marques de muntanya. Mentre, 
el seu homòleg a Empresariat 
Cerdanya, Francesc Armengol, ha 
demanat al Govern que si l'Aragó 
"no vol tenir uns Jocs amb Cata
lunya" tiri endavant la candidatu
ra en solitari. Al manifest s'hi ha 
adherit Pimec Lleida, la COELL, 
I'ACEM, l'Associació Càmpings de 
Lleida i les cambres de comerç de 
Lleida i Girona. 

Totes les organitzacions i enti
tats implicades en aquesta cam
panya han volgut donar el seu 
suport a la celebració d'aquest es
deveniment esportiu olímpic i pa
ralímpic, perquè, van expressar, 
ho veuen "necessari pel Pirineu i 
la gent". L'objectiu d'aquesta pla
taforma és fer una defensa de la 
possible organització d'uns JJOO 
al Pirineu "amb condicions de 
sostenib1litat social, econòmica i 
mediambiental". 

Castellarnau va dir que el sec
tor "no pot deixar de fer sentir 
la seva veu en defensa del Pi
rineu". El president dels hotelers 
lleidatans va manifestar que s'ha 
d'aprofitar l'altaveu que seran 
els Jocs per "posicionar a escala 
mundial els Pirineus". També va 
afirmar que aquesta candidatura 
ha de ser un detonant per rebre 
inversions en aquells àmbits en 
els quals s'arrosseguen dèficits 
des de fa temps, com ara les co
municacions i telecomunicacions. 

Aquest conglomerat d'entitats 
aposten decididament pel sí i no
més demanen al Govern estar in
formats. El president de la Carn-

FOTO: Marta Uuvich (ACN)/ Ahir van donar el tret de sortida a un seguit d'accions per defensar que la candidatura al certameh 

Castellarnau 
diu que el 

cc sector no pot 
deixar de fer 
sentir la seva 
veu en defensa 
del Pirineu" 

bra de Comerç de Lleida, Jaume 
Saltó, es va expressar en la matei
xa línia i ha dit que els Jocs han de 
ser una "oportunitat pel territori 
i han d'ajudar a posicionar el Pi-

Defensen 
que els Jocs 
han de ser 
un detonant 
per rebre . . Inversions on 
hi ha dèficits 

rineu al món". 
Així, veu aquest projecte com 

un "benefici clar" per reactivar 
l'economia, crear empreses i 
atraure inversions. 

Diumenge, manifestació a 
Puigcerdà dels detractors 
La Plataforma Stop JJOO ha 
convocat "una manifestació de 
pafs" pel dia 15 de maig a Pui
gcerdà. Sota el lema 'Per un Pi
rineu Viu, Stop Jocs' volen reu
nir a la capital de la Cerdanya el 
màxim nombre de persones per 
fer sentir la seva veu. La Plata
forma ja compta amb el suport 
de 'No al transvasament', 'Zero 
Port' o UP. Stop JJOO vol que 
la manifestació del 15 de maig 
sigui multitudinària i amb fa
mílies vingudes de tot el país. 

La plataforma confia comptar 
també amb persones d'Aragó 
contràries al projecte olímpic. 
L'objectiu de la manifestació 
és "fer veure al Govern que els 
veïns del Pirineu no volen aco
llir uns Jocs Olímpics d'Hivern". 
Des de Barcelona, on també s'hi 
han fet concentracions, també 
es va fer una crida per anar-hi. 
S'estan organitzant autobusos 
perquè ciutadans de l'àrea me
tropolitana de Barcelona hi pu
guin acudir. 
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Catalunya és la 
comunitat amb 
més microcrèdits 
de Caixabank 

Coincidint amb la celebració 
del Dia Europeu de les Pimes, 
MicroBank, el banc social de 
CaixaBank, va donar a conèixer 
ahir el volum d'operacions 
amb microempreses, empre
ses amb menys de deu treba
lladors i facturació inferior als 
dos milions d'euros, així com el 
seu perfil majoritari. Catalunya 
és la comunitat amb el major 
nombre de microcrèdits. 

El programa Reempresa ajuda 
209 negocis a Lleida en lO anys 
Els acords assolits han salvaguardat més de 450 
llocs de treball amb una inversió de 5,6 milions 

Presenten a la 
Diputació el cicle 
'Va de networking' 
per al territori 
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, va presen
tar ahir la primera sessió del 
cicle 'Va de networking' al te
rritori, que va tenir lloc a la sala 
de formació del CEEillEIDA, a 
la qual van assistir prop d'una 
quarantena d'emprenedors i 
empresaris del Segrià. 'Va de 
networking' està impulsat per 
GlOBALlEIDA. 

lleida 
SALVADOR MIRET (ACN) 

El programa Reempresa ha faci
litat el traspàs i la continuïtat de 
209 negocis a la demarcació de 
Lleida, des que es va posar en 
marxa el 2011 i fins al 2021, cosa 
que ha permès salvaguardar més 
de 450 llocs de treball directes. 
Així mateix, s'ha generat una in
versió induïda d'uns 5,6 milions 
d'euros. Durant l'any passat, van 
ser 27 els casos de reempresa que 
van cloure amb èxit els quals van 
salvar 49 llocs de treball directes i 
van suposar una inversió induïda 
de més 500.000 euros. Reempre
sa posa en contacte a persones 
que volen vendre una empresa 
amb emprenedors disposats a 
agafar-ne el relleu. Ahir dijous, 
la Diputació de Lleida i la Cecot 
van renovar el conveni de col·la-

FOTO: Aj.Naut Aran I Ahir van fer la presentació de la instaHació 

L'Ajuntament de Na ut Aran 
inaugura el 'skate park' 
de la població d' Arties 
L'Ajuntament de Naut Aran va 
inaugurar ahir el Skate Park de 
la població d'Arties després de 
10 dies de treballs en els quals 
s'han pogut aprofitar les bones 
condicions meteorològiques per 
a fer els treballs de formigó per 
al sòl i de pintura dels elements 
d'aquesta instal·lació. 

El consistori va aprovar el mes 
de març passat del 202lla crea
ció d'un complex de 506m2 molt 

complet i adaptat per a tots els 
nivells en els quals estava estava 
contemplada la instal·lació d'un 
'bowl', comunament anomena
da piscina, i altres elements com 
un 'croissant', 'quarter slappy', 
'wobblecano', 'europad', etcè
tera. Una vegada finalitzades les 
actuacions, es confirma aquest 
d'Arties com el primer Skate 
Park de grans característiques 
que tindrà la Val d'Aran. 

FOTO: S. Miret (ACN) I La Diputació i la Cecot han renovat el conveni 

tre de Reempresa de Catalunya, 
que han renovat amb la voluntat 
de treballar conjuntament per 
enfortir i salvaguardar el patri
moni empresarial de la demar
cació. "No ens podem permetre 
que empreses que estan al mer
cat desapareguin simplement 
perquè no hi ha relleu", va dir el 
president de Cecot i del Centre 
de Reempresa de Catalunya, An
toni Abad. El principal motiu de 
venda d'un negoci és per jubila
ció i suposa una tercera part del 
total, mentre que les altres dues 
corresponen a altres motius com 
ara que els propietaris canvien de 
prioritats o de població. Des del 
2011, Reempresa ha aconseguit 
la continuïtat de més de 3.500 
empreses a Catalunya, fet que ha 
permès salvaguardar més 9.950 
llocs de treball directes. 

boració per seguir oferint el pro
grama a les comarques de Lleida. 
Ahir es van presenta els resultats 
a les comarques lleidatanes del 

programa Reempresa, fruit del 
conveni de col-laboració entre el 
Patronat de Promoció Econòmica 
de la Diputació de Lleida i el Cen-

El Departament de Territori 
integrarà l'Alt Pirineu i Aran 
al sistema tarifari de Lleida 
Els desplaçaments es faran amb una única targeta 
lleida 
REDACCIÓ 

El Departament de la Vicepresi
dència i de Polítiques Digitals i 
Territori integrarà les comarques 
de l'Alt Pirineu i Aran al sistema 
tarifari de la demarcació de Llei
da durant aquest any 2022. Ho 
va anunciar ahir la directora de 
Territori i Mobilitat de la Genera
litat i presidenta de I'ATM Lleida, 
Mercè Rius, durant una reunió 
amb els directors i gerents dels 
consells comarcals. 

L'Alt Pirineu i Aran comprèn les 
comarques de l'Alta Ribagorça, 
l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall 
d'Aran. És un territori on hi viuen 
prop de 74.000 persones, que 
amb la integració tarifària amb el 
conjunt de la demarcació de llei
da es podran desplaçar per tota 
la zona integrada amb diferents 
modes de transport públic i amb 

FOTO: ACN / Imatge de l'estació de bus de la ciutat de lleida 

una única targeta, amb la possi
bilitat de fer transbordaments en 
un mateix desplaçament. Podran 
utilitzar els serveis urbans, els au
tobusos interurbans i la línia Rl2 
de Ferrocarrils de la Generalitat 

que uneix lleida i la Pobla de Se
gur. la incoporació de les noves 
comarques al sistema suposarà 
un acord amb I'ATM Lleida per a 
la utilització del conjunt de títols 
integrats. 
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Lo Pardal Roquer actúa 
en La Unió de Alpicat 

El Festival de 
l'Horta de la 
Partida Marimunt 
se celebrara los días 
23 y 24 de junio 

'Una nit a la Vall Fosca', nuevo al bum 
El Festival de l'Horta que se or
ganiza en la Partida Marimunt 
se recupera este año los días 
23 y 24 de junio. "Volvemos 
con mas ilusión que nunca des
pués de dos años sin festival a 
causa de la pandemia", dice la 
organización. Para este festival 
hay programadas diez propues
tas y en breve se anunciaran los 
grupos participantes, todo ello 
acompañado de gastronomía y 
la tradicional hoguera. 

El músico y compositor 
leridano David Esterri, en 
su alter ego como lo Pardal 
Roquer, actúa esta tarde 
(20.00 horas} en la Unió de 
Alpicat donde presentara su 
reclente album, 'Una nit a la 
Vall Fosca'. 

lleida 
ANDRÉS RODRÍGUEZ 

Lo Pardal Roquer (voz y guitarra) 
ofrece el preestreno de su nue
ve disco, 'Una nit a la Vall Fosca', 
en un concierto gratuito para el 
que estara acompaf'iado por el 
saxofonista Pau Gairí -también 
coproductor junto al titular-, el 
contrabajista David Font, el per
cusionista Jordi Noró y el bate
rista Joan Andreu, ademas de las 
tres coristas The Pardalettes. 

FOTO: Pau Galrf I La instantanea emula a la del fotógrafo suizo Ritz 

Joan Blau viaja 
este fin de semana 
a Menàrguens 
yForadada 

"El repertorio induïra todo 
el contenido de este trabajo, así 
como un repaso al resto de mi 

discografia", dice a LA MAÑANA 
sobre esta presentación en la que 
compensara a los 'mecenas' que 
lo han hecho posible y plasmara 
su firma en los ejemplares. 

'Una nit a la Vall Fosca' consta 
de ocho canciones, siete propias y 
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una versión de la canción popular 
'A la muntanya', todas elias "inspi
radas en leyendas y seres mitoló
gicos reales de uno de los lugares 
mas místicos, desconocidos y es
pectaculares de la geografia cata
lana", subraya el músico. 

Joan Blau hara doblete este fin 
de sema na en tierras leridanas, 
el sabado (21.00 horas) estara 
en La Vella Caravana de Menàr
guens y el domingo (12.00 ho
ras), en el Celler Rubió de Sòls 
de Foradada ofreciendo un 
'concert entre vinyes'. 

SORTEO DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2022 

Seis señes de 100.000 billetes cada una 
Llsta acumulada de las cantldades que han correspondido a cada una de las seis 

series de los números premiades, claslflcados por su clfra final 

I 
Estos premies caducan a los tres meses, contados a partir del dia 

siguiente al de la celebraci6n del sorteo 

4 5 6 7 
I 

Manu Chao 
hace doblete 
en Cervià de . 
les Garrigues 

FOTO: Jean-Luc Jam I Manu 
Chao en pleno éxtasis musical 

El músico francoespañol Ma
nu Chao ofrece dos conciertos 
acústicos en la Sala Municial de 
Cervià de les Garrigues. El pri
merro sen~ esta noche (22.00 
horas. 15 euros) con todas las 
entrada s ya agotadas desde ha
ce varies días y el lunes {19.00 
horas) brindara una nueva cita 
para la que todavía hay entra
das disponibles. El cantante 
actúa acompañado por el gui
tarrista argentina Lucky Salva
dori y el percusionista urugua
yo Mauro Mancebo. Esta es 
una de las pocas veces que el 
líder de Mano Negra actúa en 
tierras leridanas y lo hace Cer
vià que ya conoce, dado que se 
declara un 'fan' de la comarca. 
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Números Euros/8illete Números Euros/8illete Números Euros/8illete Números Euros/Billete Números Euros/B1IIete Números Euros/Billet• Números Euros/BilletE Números Euros/81llete Números Euros/811lete Números Euros/Billete 

64BOO •...... 240 64B01 ........ 150 64B02 ........ 150 64B03 ........ 150 64B04 . . ..... . 150 64B05 . ... . ... 150 64806 .... . ... 150 64B07 ..... ... 150 64BOB ...... . . 1BO 64B09 ... . .. .. 1BO 

64B10. . . • . . . 1BO 64B11 . . . . . . . . 150 64B12 .. ...... 150 64B13 ....... 150 64B14 ........ 150 64B15 . . . . .. .. 150 64B16 . .... . .. 150 64B17 . .... . .. 150 64B1B ... . . . .. 1BO 64B19 .... .. .. 1BO 

64B20 ....•... 1BO 64B21 .. .. .. . . 150 64B22 ........ 150 64B23 .. . ..... 150 64824 .... .... 150 64B25 .. .. . .. . 150 64B26 . . . .... . 150 64B27 .. . ..... 150 64B2B .. ... . .. 1BO 64B29 ...... .. 240 

64B30 ....... 1BO 64B31 ........ 150 64B32 ........ 270 64B33 ...•... . 150 64B34 ... . . . . . 210 64B35 . ....... 150 64B36 . . ..... . 150 64B37 ... • .... 150 64B3B ....... . 1BO 64B39 . . ...... 1BO 

64840 .. . • ... 180 64B41 ........ 150 64842 .. . . . .. . 150 64B43 . .. ..... 150 64B44 ..... .. . 150 64B45 ... .• ... 150 64B46 . ... .... 150 64B47 ... . .... 150 6484B ........ 1BO 64B49 ....... . 1BO 

64B50 ..... • .. 1 BO 64B51 ........ 150 64B52 .. . . ... 150 64B53. . . . . . . 150 64B54 ........ 150 64B55 . . . . . . . 150 64B56 . ....... 150 64B57 ........ 150 64B5B .. ... . . . 1 BO 64B59 ..... . . . 1 BO 

64B60 ...•.•.. 1BO 64B61 ........ 150 64B62 ........ 150 64B63 ........ 150 64864 ........ 150 64865 ........ 150 64B66 . ....• . • 150 64867 .... . .. . 150 64B68 .. : . . .. . 180 64B69 ........ 1BO 

64B70 ••...•. . 1BO 64B71 ........ 150 64872 ........ 210 64873 ........ 150 64874 .....•.. 150 64875 .... .... 210 64876 . . . . . ... 150 64B77 . .. .. . .. 210 64B78 ....•... 1BO 64879 .... . ... 180 

64880 •.•• . ••. 180 648B1 ..• . .... 150 64882 ........ 150 64883 .. .. ... 150 64884 .. . . .•.. 150 64BB5 .... . ... 150 64BB6 ....... . 150 648B7 ...... . . 150 6488B ........ 1BO 64BB9 .. . ..... 180 

64890 •.•••.. . 180 64B91. . . . . . . 7.620 64892 ...•.• 60.000 64B93 .... . .. 7.620 64894 ........ 150 64895 ........ 210 64B96 ........ 210 64897 . .... . . . 150 6489B ........ 1BO 64899 .... . . . . 1BO 

73200 ...•.... 390 73201 ....•... 300 73202 .. . • . •.. 300 73203 ...... .. 300 73204 ..... . .. 300 73205 .. ...... 300 73206 .. . ..... 300 73207 . .. . . . . . 300 7320B ........ 330 73209 ........ 330 

73210 .• . .. . .. 330 73211 .. .. . ... 300 7321 2 ........ 300 73213 . . . ... .. 300 73214 . . . • .... 300 73215 ........ 300 73216 . . . . .. .. 300 73217 . .. ..... 300 7321B ........ 330 73219 . ...... . 330 

73220 . ... ... . 330 73221 .. ...... 300 73222 . ... . ... 300 73223 . ....... 300 73224 .. ...... 300 73225 ...... . . 300 73226 . .. . . ... 300 73227 ........ 300 73228 ... . .. 12.330 73229 .•. . . 300.000 

73230 ...... 12.330 73231 . . . ..... 300 73232 ........ 420 73233 ........ 300 73234 ........ 360 73235 ........ 300 73236 . ..... . . 300 73237 ..... . . . 300 73238 ...... . . 330 73239 .. . .... . 330 

73240 ........ 330 73241 ........ 300 73242 ........ 300 73243 ........ 300 73244 ........ 300 73245 ........ 300 73246 . • . . . . . . 300 73247 ........ 300 73248 .... .... 330 73249 .. ...... 330 

73250 ........ 330 73251 ........ 300 73252 ....... 300 73253 ........ 300 73254 . . ...... 300 73255 .. .. .... 300 73256 .. ...... 300 73257 . . . ... .. 300 73258 . . ...... 330 73259 .. . ..... 330 

73260 .... . .. . 330 73261 .. ...... 300 73262 . . ... . .. 300 73263 .. . . . .. . 300 73264 ..... ... 300 73265 ... ..... 300 73266 . ....... 300 73267 .....•.. 300 73268 . . . .. ... 330 73269 . .. . .... 330 

73270 . . .... . . 330 73271 ... . . . .. 450 73272 .. ...... 360 73273 ........ 300 73274 . ... . ... 300 73275 ........ 360 73276 ........ 300 73277 . . .... .. 360 73278 •.. •. ... 330 73279 ........ 330 

73280 ........ 330 73281 ........ 300 732B2 ........ 300 73283 ........ 300 73284 ........ 300 732B5 ........ 300 732B6 .... . ... 300 73287 ......•. 300 7328B .. ...... 330 73289 .. .. . . . . 330 

73290 . . . . . . • 330 73291 ........ 300 73292 ........ 300 73293 ... ...•. 300 73294 ...•.... 300 73295 ........ 360 73296 ........ 360 73297 .... .. .. 300 73298 ..... . .. 330 73299 .... . ... 330 

Terrnlnaclones Termlnaclones Termlnaclones Terminaclones Terminaclones Termlnaclones Termlnaclones Terrnlnaclones Termlnaclones Termlnaclones 
00 .......•. 90 271 .•...... 150 7512 ....... . 750 0553 . .. .. . .. 750 0574 ... . .... 750 635 ........ 150 96 . ....... . 60 5B57 .. . ... . . 750 8 .. ... ... . 30 3229 .. .. . . .. 990 

o .. . ... . .. 30 32 . ...... . 120 493 ... ..... 150 384 .. ...... 150 75 ......... 60 

72 ...•.. ... 60 34 ......... 60 95 . . . ...... 60 
77 ......... 60 229 . .• • •... 240 

309 . • ... ... 180 

449 ........ 1BO 

939 ........ 1BO 

29 ........ . 90 

9 . .. ... ... 30 

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS 

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LIS TA 
1. • Compruobe s• te fec:he d-' sorteo y ef d•buJo que figuran en la parta aupenor de la lista 

oofnCiden oon los de su blllet.e o cfk:lmo. 
2 • En cada columna, y ~o en ella, esttn todoe k>s premio. y reintegros que han 

COI'T'eSpOI\cfldo a todoe los números que term11nan con ta dfra g~nde que la encabeza, 
c:LNmc:adoe en dos grupos; numeros completos y tenninaciones. 

Por e}empfo, •• su número termina en 1, ha de fijar su atendón Untcamente en la 
columna enc:abezadiil c:on un uno. Los p,.mloa lndleedoa en la columna «auroslbllletea 
aon toe que eot1"eaponden a un bitiN, o aee, a dlez cNelmoe. 

3.• Vea al en ta cotumna de nUmeros epereoe el que Vd. Juaga y, sl ast fuera, a la derecha 
ancont,.rt acumullldo al Jmporte total de ~ prem.oe que han eorrespondido al blllete 

4.• Sl no estA su número oompleto puede tener premio en el grupo de tennlnadonea Si las hay 
da ruatro cffras y su ntJmero las tlene lgualmente dispueatae, a la derecha encóntran\ ~ total de 
prerrúos que han oorreapondido a todos los nómeros que termlrwn con esas cuatro cffras 

Sl no tlene premio por termlnadón de cuatro cifras, o no les hay, proceda en la mfsma forma oon 
las terminadones 6e trM c::ttr... en su caso oon las cte dos y. fin .. mente, con las de una. 
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