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ANC ALPICAT

COMISSIÓ ONZE DE SETEMBRE DE CERVERA

Alpicat ■ L’ANC d’Alpicat va fer l’assaig d’un punter amb veïns Cervera ■ Els participants en la marxa de torxes de Cervera van
de la localitat en la vigília de la Diada. Aquesta iniciativa se suma a l’apadrinament de més d’un centenar d’estelades.

recórrer els carrers de la capital de la Segarra acompanyats per
grallers i amb una gran estelada.
JOAN GÓMEZ

Mollerussa ■ Unes 200 torxes van il·luminar ahir a la nit els carrers de Mollerussa per
reivindicar per setè any consecutiu la independència de Catalunya. L’acte, organitzat
pel Casal Popular l’Arreu, es va iniciar a la plaça de l’Ajuntament, on hi va haver una
ANC LA POBLA DE SEGUR

exhibició de balls populars com sardanes i ball de bastons. A continuació, els participants van recórrer els carrers fins al parc municipal, on la presidenta de l’Associació
Sardanista de Mollerussa, Mercè París, va llegir un manifest.
JORDI URIACH

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

La Pobla de Segur ■ El Comú de Particulars va acollir ahir Tremp ■ L’ajuntament de Tremp va avançar la celebra- Torrefarrera ■ Prop de 300 persones van participar dimea la nit la presentació del documental Testimonis d’una
Crida a La Pobla 1977-2015, sobre els impulsors de la
col·locació de senyeres en aquest municipi.

ció institucional a la vigília de l’Onze de Setembre. L’acte celebrat a la seu de l’ajuntament va incloure una actuació musical.

cres en la construcció d’un punter a Torrefarrera per reclamar la República Catalana. L’acte, organitzat per l’ANC,
va comptar amb la participació dels grallers locals.
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LLEIDA, DE FESTA
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

La proclamació de les pubilles va obrir la festa major de Torrefarrera (a l’esquerra). A la dreta, un moment de l’inici de Bellpuig.

Bellpuig i Torrefarrera obren la festa major amb la lectura del pregó
❘ BELLPUIG ❘ Encara que està en els
seus últims dies, l’estiu continua
sent sinònim de festa a les comarques lleidatanes i són algunes les localitats que celebren
els seus festejos aquest cap de

setmana. Entre aquestes, Bellpuig, que ahir va donar el tret
de sortida amb diferents activitats com amb la lectura del pregó, aquest any a càrrec del club
de futbol del municipi.Avui con-

tinuarà l’agenda festiva amb cercavila, sardanes, música i ball.
A Torrefarrera també és, des
d’ahir, festa major. I com marca la tradició, el pregó i la proclamació de pubilles van obrir

els festejos, que duraran fins dilluns vinent. També era previst
un sopar popular al pavelló municipal. Per a avui l’agenda és
plena d’activitats per a totes les
edats i gustos com un esmorzar

Castellnou de Seana

| Festa major

Crida a la competició
EL TORNEIG DE TENIS TAULA I LA TIRADA DE BITLLES OBREN I TANQUEN LA
FESTA, AMB CUCANYES, SARDANES, CONCERT I UN ESPECTACLE ITINERANT

Per als petits, l’acció es trasllada a cel obert, amb jocs i teatre.

DISSABTE 12

Seguidament, ball amb el mateix
grup. Al local social.

10.00 Torneig de tenis taula, memorial Sebastià Segarra. Al Sindicat de
Pagesos.

DILLUNS 14

DIUMENGE 13
SEGRE

Encara amb el ressò de la Diada, Castellnou torna a sortir al
carrer per viure la festa d’estiu. Fins dilluns, desplegarà actes esportius com el torneig de
tenis taula o la tirada de bitlles,
oberta a les entitats locals. Ret
tribut a la tradició, tant fent
rotllana al compàs de la cobla
Castell com assistint a la missa solemne en honor a Sant
Blai.Tradicionals són també els
jocs de cucanya, destinats a uns
petits que admiraran l’espectacle itinerant Bicicadabra.
Mentrestant, els ja madurets
ballaran al son del grup orquestral Chicago, un cop l’escoltin
en concert. Un pica-pica posarà
el colofó.

popular, atraccions, ball i espectacle de màgia a càrrec del Mag
Lari. Per la seua part, una altra de les localitats de festa és
Térmens, que avui celebrarà activitats esportives.

12.00 Celebració de la missa.
13.00 Ballada de sardanes amb la
cobla Lo Castell.
Aperitiu popular. A la plaça Major.
17.30 Espectacle itinerant Bicicadabra. A la plaça Major.
19.00 Concert de festa major a càrrec del grup orquestral Chicago. Al
local social.

11.00 Jocs tradicionals i de cucanya,
organitzats per l’Ampa de la llar El Patufet i l’escola l’Estel. A la plaça Major.
Esmorzar per a tots els nens i nenes
assistents.
12.00 Celebració de la missa solemne de Sant Blai.
18.00 Tirada local de bitlles, oberta
a totes les entitats del poble. Al poliesportiu municipal.
Pica-pica per a tots els assistents.
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VARIS

MÚSICA

BELLPUIG.

Lídia Pujol atansa a la Seu Vella la
mística i espiritualitat d’‘Iter Luminis’

Festa major. Oques Grasses serà el cap
de cartell de la festa avui divendres
(00.30 h. piscines) després del ball amb
l’orquestra Costa Brava (20.00 h. poliesportiu). Demà dissabte, ball amb L’Anònima (20.00 i 24.00), correfoc amb els
Diables d’Agramunt (23.30) i concert
amb Los Pachucos i Muntband (01.00).
Diumenge, sardanes (12.00) i Montgrins (18.00 i 20.00).
TORREFARRERA.

Festa major. Espectacle avui amb el
Mag Lari (23.00 h., pavelló) i ball amb
L’Anònima (00.30). Demà dissabte, orquestra Selvatana (18.00, 20.00 i 00.30)
i concert de 7DRock (03.30). Diumenge, ball amb La Fania (19.00).
PONTS.

Festa major. Festa electrònica, avui a
La Sala (24.00). Demà, gegants i cercaviles (18.00) i concert amb La Troba
Kung-Fú (24.00). Diumenge, concert
amb Nova Saturno (18.00).
TÉRMENS.

Festa major. Demà dissabte, Nit Jove
amb Buhos i Bruixa Express (00.30 h.) i
diumenge, orquestra Europa (20.00).
SERÒS.

Festa major. Avui, amb orquestra Nova Blanes (20.00 i 24.00 h) i demà, amb
l’orquestra Marinada (20.00 i 24.00).
BELLCAIRE D’URGELL.

Festa major. El grup Xeic! encapçalarà
demà la Festa Jove a la piscina del
Camps d’Esports (00.30). Diumenge,
ball amb Café Latino (19.30).
CASTELLNOU DE SEANA. LOCAL SOCIAL

Festa major. Diumenge, concert i ball
amb el grup Chicago (19.00 h).
PARTIDA DE BUTSÈNIT.

Aplec. Avui, música amb Spring Riot
(23.00). Demà, festa infantil (12.00) i
ball amb Banda Sonora (23.00). Diumenge, vermut popular al porxo de l’ermita (13.00) i teatre amb B de Butsènit
(21.00).
IVARS DE NOGUERA.

Fira-Tast del Prèssic. Inauguració demà dissabte amb el conseller d’Agricultura (17.30 h). Diumenge, de 10.00 a
20.00, amb jocs i sortejos.

Les corals Llum de Veus de Pardinyes i Clavellina de Torrefarrera se sumen al recital
MARC JAVIERRE KOHAN

Tradicional

Lídia Pujol: gira Iter Luminis.
Lleida. Seu Vella. Diumenge, 13 de setembre.
20.30 h. Preu: 15 €

La cantant Lídia Pujol torna quatre anys després a la SeuVella a
la seua actual gira Iter Luminis per monestirs i
edificis religiosos de
Catalunya en la qual
vincula el llegat arquitectònic patrimonial del país
amb les persones
que el comparteixen. El recital és una
cerimònia musical i
poètica amb obres de diferents etapes històriques i
estils, en un muntatge en el qual
l’artista s’inspira en l’experiència deTeresa de Jesús, en diàleg
amb la mística de Ramon Llull,
dos personatges dels quals se celebra el 500 i 700 aniversari, respectivament. Els concerts de la
gira de Lídia Pujol són del tot
singulars, ja que en cada un
d’aquests compta amb la complicitat d’artistes del territori. En
aquest cas, acompanyaran la cantant la coral Llum de Veus de
Pardinyes i la coral Clavellina de
Torrefarrera juntament amb el
Cor deVallferosa.A més, de forma paral·lela al recital, la Seu
Vella acollirà la presentació del
Club de Producte Oleoturisme
Garrigues, que oferirà al públic
al finalitzar l’actuació una degustació d’oli verge extra, vi i
productes artesans de productors locals.
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Lídia Pujol, en el concert que va oferir al maig al monestir de les Franqueses de Balaguer.

Banda

Rap

Jazz

Banda Municipal de Lleida

Iluro Rockers + Scar.

Lleida. Plaça Paeria. Divendres, 11 de setembre. 19.00 h. Gratuït

Lleida. La Boîte. Dissabte, 12 de setembre.
23.30 h. Preu: 4 €

Balaguer. Claustre de Sant Domènec. Diumenge, 13 de setembre. 12.30 h. Gratuït

Concert institucional amb motiu de l’Onze de Setembre.

Nit de rap i micròfon lliure per
a MC.

El festival L’Hora del Jazz de
Barcelona arriba al territori.

Rock, blues, country

Soul

Clàssica

Hogjaw: Rise to the mountains.

Gigi McFarlane

Adalberto Martínez Solaesa: orgue.

Lleida. Cafè del Teatre. Dissabte, 12 de setembre. 22.30 h. Preu: 13 €/10 €

Lleida. Sala Manolita. Dissabte, 12 de setembre. 24.00 h.

Tremp. Basílica de Valldeflors. Diumenge, 13
de setembre.12.45 h. Gratuït

La banda nord-americana presentarà el seu cinquè àlbum.

La cantant anglesa, a la festa
inaugural de temporada.

Obres a l’orgue de Bach, Soler
i Casanoves, entre d’altres.

Rock, rumba, fusió

Tradicional

Rock’n’roll

La Troba Kung-Fú: Santalegria.

Trobada d’Acordions

The Dragtones

Ponts. La Sala. Dissabte, 12 de setembre.
24.00 h. Gratuït

Montgai. Plaça Prat de la Riba. Diumenge, 13
de setembre. 18.00 h. Gratuït

Lleida. Cafè del Teatre. Diumenge, 13 de setembre. 20.30 h. Preu:12 €/10 €

El popular grup delVallès presenta les seues noves cançons.

Nova edició de la Trobada
d’Acordions de Montgai.

Explosió de rock amb la veu del
californià Luis Arriaga.

Joan Sanmartí-Quatre Elements

Música i dansa
espanyola i
flamenca a
l’Escorxador
Flamenc

¡Ole tu estampa!: companyia Portacones.
Lleida.Teatre de l’Escorxador.
Dissabte, 12 (20.30 h) i diumenge 13 (19.00 h). Preu:15 €

La companyia Portacones, amb els
artistes Javier
Meilán i Yolanda
Santiago, els dos
originaris de Lleida,
presenta al Teatre de
l’Escorxador el seu nou
espectacle de música i dansa espanyola i flamenca, ¡Ole
tu estampa!. Es tracta d’un
vistós muntatge escènic que
parteix de la recreació d’algunes de les més representatives estampes de la història
de la dansa espanyola i el flamenc des d’un punt de vista
actual. Les especials coreografies es complementen fins
i tot amb la presència de violí i violoncel.

El lleidatà Javier
Meilán dirigeix
amb Yolanda
Santiago una
escola de ball a
Pequín.
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5.770 mossos
d’esquadra es
desplegaran
arreu del país
El dispositiu de seguretat amb
motiu de la Diada comptarà
amb 5.770 agents dels Mossos
d’Esquadra desplegats arreu
del país. A la ciutat de Barcelona, on hi ha convocada la
Via Lliure a la Meridiana, els
Mossos treballaran coordinadament amb la Guàrdia Urbana i el Servei Català de Trànsit
per minimitzar els problemes
de mobilitat dels assistents a la
manifestació i atendre les incidències que es puguin produir.
La Meridiana quedarà restringida al trànsit degut a l’acte de la
Diada. A més, es tancarà la sortida 28 de la B-10 cap a Gran
Via/Plaça de les Glòries en sentit sud. D’altra banda, el trànsit
d’entrada a la capital catalana
des de la C-33 i la C-58 es desviarà cap a les rondes de Dalt
i Litoral, evitant així la circulació cap a l’avinguda Meridiana. D’aquesta zona, també es
restringirà el carril bus-VAO en
sentit Barcelona. A més, per reforçar aquest operatiu, el Servei Català de Trànsit disposarà
panells de missatgeria variables i senyalització amb cons, i
també s’augmentarà la presència dels Mossos d’Esquadra en
aquests punts de regulació de
la mobilitat. La celebració de la
Via Lliure a la Meridiana comportarà un moviment elevat de
vehicles cap a Barcelona demà
pel matí.

L’ANC i Òmnium Cultural
asseguren que la Via Lliure
supera els 485.000 inscrits
Les dos entitats aconsegueixen incrementar en
més de 125.000 els participants a la Meridiana
L’ANC I Òmnium Cultural
asseguren que la Via Lliure
a la Meridiana supera
els 485.000 inscrits. Les
dos entitats catalanes
aconsegueixen incrementar
en més de 125.000 els
participants a l’acte.
Barcelona
ACN
La Via Lliure de l’Onze de Setembre a la Meridiana de Barcelona
ja ha superat els 480.000 inscrits. Així ho ha fet públic aquest
dijous, quan falten 24 hores per
començar la mobilització, l’Assemblea Nacional Catalana. Paral·lelament, ‘Ara és l’hora’, la
plataforma creada per l’ANC i
Òmnium, ha celebrat que en
només set dies ha assolit l’objectiu d’aconseguir incrementar en
més de 125.000 els inscrits als
trams nord de la Meridiana. Amb
tot, manté la crida inscriure’s per
tal d’assegurar que “es reforça el
caràcter decisiu de la mobilització
i es manté la potència de la imat-

Colau seguirà la
manifestació de la Diada des
del Centre de Coordinació
L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, seguirà la manifestació
de la Via Lliure des del Centre
de Coordinació (CECOR) que
centralitzarà els operatius de
seguretat, mobilitat i emergències que vetllaran per la mobilització de divendres a la tarda.
En una roda de premsaahir al
migdia, Colau va assenyalar que
“la ciutat farà un gran esforç i
ho farà contenta per una mobilització que es preveu que serà
un èxit” i que s’ha preparat un
gran dispositiu de seguretat i
prevenció. Així, l’alcaldessa va
confirmar que no assistirà a la
manifestació, però que sí que
ho faran “a títol personal” els
membres de BComú i tinents
d’alcalde de l’Ajuntament de

Regidors
de BComú
participaran a
l’acte d’avui
Barcelona, Gerardo Pisarello i
Jaume Asens.Colau s’ha mostrat “orgullosa” que Barcelona
sigui escenari una vegada més
d’una mobilització “pels drets i
per les llibertats”, especialment
en els darrers anys, quan s’estan
alçant “veus molt diverses” que
“exigeixen canvis en diferents
camps”, va dir Colau,

ge que s’envia al món” i recorda a
tots els inscrits que seria recomanable que ocupessin el seu lloc a
les quatre de la tarda.
El president de l’ANC, Jordi Sànchez, va avançar ahir que
“membres de l’equip de govern”
d’Ada Colau participaran a la ‘Via
Lliure’ de la Meridiana aquest Onze de Setembre. En una entrevista a ‘Els Matins’ de TV3, Sànchez
no ha volgut donar detalls quins
regidors hi assistiran perquè ha
considerat que “ho han d’anunciar ells”. A més, ha defensat que
“és molt raonable” que l’alcaldessa de Barcelona hagi optat per
no ser a la mobilització. El president de l’ANC ha denunciat que
hi ha hagut intents de sabotejar
la pàgina d’inscripcions i que han
“tingut algun bloqueig a la web”.
Amb tot, ha detallat que “són temes menors” que ja havien patit altres anys i ha remarcat que
“no cal maximitzar-ho”. El president de l’ANC va assegurar que hi
haurà més inscrits a última hora
per l’acte d’avui.

PROP DE 300 VEÏNS DE TORREFARRERA FORMEN
UN PUNTER HUMÀ per reclamar la República Catalana.
Es tracta d’un acte organitzat per l’Assemblea Nacional
Catalana i que va comptar amb la participació dels Grallers
de la localitat i de la Coral Clavellina. L’acte es va fer a la
Rambla Sant Jordi de la localitat.
FOTO: Aj. Torrefarrera/

Forcadell diu
que li agradaria
que Mas anés a la
Meridiana perquè
és candidat
La número dos de Junts pel Sí,
Carme Forcadell, va reconèixer
que a ella li agradaria que el president de la Generalitat, Artur
Mas, participés en la Via Lliure
perquè, a més de president del
Govern, és candidat i aquesta pot
ser l’última Diada “reivindicativa”. “A mi personalment m’agradaria que hi assistís, perquè és
veritat que és president del Govern, però també és veritat que
estarem en campanya electoral i
que ell és candidat, i com a candidat hi podria assistir”, ha apuntat Forcadell, que ha fet una crida perquè els catalans vagin a la
Meridiana juntament amb Muriel

FOTO: ACN / La número dos de Junts pel Sí, Carme Forcadell

Casals i Josep Maria Vila d’Abadal,
tots ells candidats de Junts pel Sí
i expresidents d’ANC, Òmnium
Cultural i AMI. Cal recordar que
el president de la Generalitat, Artur Mas, va explicar que encara
no havia decidit si anirà a la Meridiana l’Onze de Setembre però
ha reconegut que no ho descarta

perquè aquest any “es dóna una
circumstància diferent”. “Aquest
any seré candidat, estic en una
llista i estarem ja en el procés
electoral.
No en la meva condició de president, sinó de candidat, m’ho puc
plantejar”, ha argumentat en declaracions a Rac 1.
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LLEIDA, DE FESTA
AJUNTAMENT D’ALPICAT

Alpicat gaudeix
de la 34 edició de
la festa de la
Catxipanda
Multitudinària pujada al
Tossal la nit de dijous
❘ ALPICAT ❘ Alpicat va celebrar ahir
la 34 edició de la festa gastronòmica de la Catxipanda al parc
del Graó. La jornada va comptar amb diversos actes, com un
esmorzar popular, una xaranga, actuacions infantils i un concert. Abans del dinar, les associacions i clubs esportius de la
localitat van entregar la recaptació aconseguida en el marc de
la iniciativa Alpicat x Nepal, la
qual va comptar també amb la
col·laboració de l’ONG Alpicat
Solidari i l’ajuntament. El festeig es va emmarcar una edició
més en els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Dijous a la
nit els veïns van començar a escalfar motors amb la tradicional pujada al Tossal de la Corona, una activitat multitudinària
amb vint anys d’història que
congrega moltes famílies d’Alpicat. Equipats amb llanternes,
els participants van fer una marxa de mitja hora amenitzada
pels grallers.

Una de les penyes participants en la 34 edició de la festa gastronòmica de la Catxipanda d’Alpicat.
AJUNTAMENT DE BELLPUIG

ITMAR FABREGAT

Bellpuig ■ La cercavila de festa major va omplir ahir al migdia el centre de Bellpuig amb el tradicional Seguici Popular de la Vila, en el qual van participar els
diables, acompanyats pels Tabalers Folls, els cavallets, els capgrossos, els gegantons i els gegants. Els dimonis van acabar ballant zumba.

Torrefarrera ■ La festa major va seguir ahir a Torrefarrera, on els veïns van gau-

dir d’un ball de tarda al pavelló municipal a càrrec de l’orquestra Anònima. Famílies senceres van participar per la seua part en els tallers infantils Especial Diada a la plaça Miremont.
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AJUNTAMENT DE RIBELLES

ÒSCAR MIRÓN

Un moment de la processó de Torrefarrera, ahir.
ELISABET ANGUERA

Veïns de Ribelles van ballar divendres al ritme de l’orquestra Stressband.

Jocs infantils per als nens de Castellnou d’Ossó.

Balls, processons i jocs infantils omplen el cap de setmana festiu
❘ VILANOVA DE L’AGUDA ❘ Després de la
Diada Nacional de Catalunya,
diverses localitats de Ponent continuen de festa major. És el cas
de Ribelles, nucli deVilanova de
l’Aguda, que ahir va acomiadar

els seus festejos amb un ball i un
sopar popular. Divendres, els
més petits van gaudir de jocs infantils i els grans, d’un ball de
festa major amb l’orquestra
Stresband (a la imatge).

A Torrefarrera, ahir va ser el
torn de la processó de repartiment del pa beneït, amb pubilles i autoritats i amenitzada per
la cobla Contemporània. Posteriorment, es va celebrar una ba-

llada de sardanes a la plaça Miremont que va seguir un vermut
popular. Al migdia, de 12.00 a
14.00 hores, les atraccions i firetes van oferir dos hores a preus
reduïts.A la nit estava previst un

correfoc a càrrec dels diables
d’Alguaire i ball amb l’orquestra Selvatana. Per la seua part,
els nens de Castellnou d’Ossó,
nucli d’Ossó de Sió, van gaudir
d’unflables.

LOTERIA
Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final

SORTEO







Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

Diez series de 100.000 billetes cada una


Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete

20500.........300 20501.........300 20502.........360
20510.........300 20511.........300 20512.........360
20520.........300 20521.........300 20522.........480
20530.........300 20531.........300 20532.........360

20503.........300 20504.........360 20505.........300
20513.........300 20514.........360 20515.........300
20523.........420 20524.........360 20525.........300
20533.........300 20534.........360 20535.........300

20506......10.300 20507.....600.000 20508......10.300
20516.........300 20517.........360 20518.........300
20526.........300 20527.........360 20528.........300
20536.........300 20537.........360 20538.........300

20509.........300
20519.........300

20540.........300 20541.........300 20542.........360
20550.........300 20551.........300 20552.........360
20560.........300 20561.........300 20562.........360
20570.........300 20571.........300 20572.........360

20543.........300 20544.........360 20545.........300
20553.........300 20554.........360 20555.........600
20563.........300 20564.........360 20565.........300
20573.........300 20574.........360 20575.........300

20546.........300 20547.........480 20548.........300
20556.........300 20557.........360 20558.........300
20566.........300 20567.........360 20568.........300
20576.........300 20577.........360 20578.........300

20549.........300
20559.........300

20529.........300
20539.........300

20569.........300
20579.........300

20580.........300 20581.........300 20582.........480 20583.........420 20584.........360 20585.........540 20586.........300 20587.........360 20588.........300 20589.........300
20590.........300 20591.........300 20592.........360 20593.........300 20594.........360 20595.........300 20596.........420 20597.........480 20598.........300 20599.........300
74500.........300 74501.........300 74502.........360
74510.........300 74511.........300 74512.........360
74520.........300 74521.........300 74522.........480
74530.........300 74531.........300 74532.........360

74503.........300 74504.........360 74505.........300
74513.........300 74514.........360 74515.........300
74523.........420 74524.........360 74525.........300
74533.........300 74534.........360 74535.........300

74506.........300 74507.........780 74508.........300
74516.........300 74517.........360 74518.........300
74526.........300 74527.........360 74528.........300
74536.........300 74537.........360 74538.........300

74509.........300
74519.........300

74540.........300 74541.........300 74542.........360
74550.....120.000 74551.......5.840 74552.........360
74560.........300 74561.........300 74562.........360
74570.........300 74571.........300 74572.........360

74543.........300 74544.........360 74545.........300
74553.........300 74554.........360 74555.........600
74563.........300 74564.........360 74565.........300
74573.........300 74574.........360 74575.........300

74546.........300 74547.........480 74548.........300
74556.........300 74557.........360 74558.........300
74566.........300 74567.........360 74568.........300
74576.........300 74577.........360 74578.........300

74549.......5.840
74559.........300

74529.........300
74539.........300

74569.........300
74579.........300

74580.........300 74581.........300 74582.........480 74583.........420 74584.........360 74585.........540 74586.........300 74587.........360 74588.........300 74589.........300
74590.........300 74591.........300 74592.........360 74593.........300 74594.........360 74595.........300 74596.........420 74597.........480 74598.........300 74599.........300

Terminaciones

Terminaciones

920........ 300

741........ 300
821........ 300

Terminaciones

Terminaciones

Terminaciones

Terminaciones

9682.......1.680
22........ 180

Terminaciones

743........ 300
23........ 120

484........ 360
4......... 60

245........ 300
555........ 300

326........ 300
96........ 120

82........ 180
2......... 60

83........ 120

85........ 240

Terminaciones

Terminaciones

9677.......1.560
507........ 480

6778.......1.500
8008.......1.500

Terminaciones
649........ 300

697........ 480
07........ 180
47........ 180
97........ 180
7......... 60

ESTE SORTEO ADJUDICA 4.134.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS

