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L’ONCE deixa 
350.000 euros  
a Rosselló  
i Almenar
Un venedor va repartir 
10 cupons premiats

sortejos atzar

Víctor Camí, el venedor de l’ONCe que va repartir 10 cupons premiats amb 35.000 euros cada un.

redaCCió
❘ LLEiDA ❘ Els jocs d’atzar van re-
partir dilluns il·lusió a Almenar 
i Rosselló. Ho van fer de la mà 
de Víctor Camí, que va vendre 
en aquestes localitats lleidata-
nes deu bitllets del Cupó Diari 
de l’ONCE premiats cada un 
amb 35.000 euros. “És el pre-
mi més gran que he repartit en 
els set anys que fa que treballo 
com a venedor de l’ONCE i es-
tic molt content d’haver pogut 
regalar un tros d’alegria en uns 
moments tan difícils com els 
actuals”, va explicar a aquest 
diari Camí, que el novembre de 
l’any passat va vendre un únic 
cupó premiat amb 35.000 euros. 

mAgDALENA ALtisENt

Assegura que “vaig vendre cinc 
cupons a Rosselló i cinc a Alme-
nar, però no sé qui són els afor-
tunats. Fins al moment no s’ha 
atansat ningú per explicar-me 
que era el premiat”.  

L’ONCE, que a les comar-
ques lleidatanes presta serveis 
personalitzats a un total de 557 
afiliats i compta amb una xar-
xa de fins a 97 agents venedors 
de cupons, ja ha repartit prop 

de vuitanta milions d’euros en 
premis a Catalunya. Amb un 
preu d’1,50 euros per bitllet, el 
Cupó Diari ofereix 55 premis 
de 35.000 euros qui encerti les 
cinc xifres.

La ministra irene Montero, ahir abans de la comissió d’igualtat.

EfE

agèNCieS
❘ mADRiD ❘ La ministra d’Igualtat, 
Irene Montero, va anunciar ahir 
que l’executiu ha començat a 
treballar per derogar la reforma 
de la llei d’interrupció de l’em-
baràs del 2015 que va aprovar 
el Govern del Partit Popular, la 
qual cosa permetrà que les me-
nors d’entre setze i divuit anys 
puguin avortar sense comptar 
amb el permís dels pares. En 
una compareixença davant la 
comissió d’Igualtat del Con-
grés dels Diputats, Montero va 
avançar que es modificarà la llei 
de Salut Sexual i Reproductiva 
i de la Interrupció Voluntària 
de l’Embaràs, que inclourà el 
dret a les “formes més noves” 
d’anticoncepció i la promoció de 
l’educació sexual i reproductiva, 
si bé no va especificar més sobre 
aquesta reforma. 

L’objectiu, segons va apun-
tar la ministra, és “que totes les 
dones tinguin de dret a decidir 
sobres els seus cossos”. L’anun-
ci va tenir diferents respostes 
entre els partits de l’oposició i 
mentre que des del grup repu-
blicà van traslladar-hi suport i 
van urgir el Govern a modifi-
car com més aviat millor la llei 
de l’avortament, la diputada de 
Vox Lourdes Méndez va opi-
nar que l’executiu “ha equivocat 
la mirada en un moment com 
aquest”. Per la seua part, el di-
putat del PNB Joseba Andoni 

El govern eliminarà de la llei 
d’avortament el permís patern
La ministra d’igualtat anuncia la derogació de la legislació del 2015

legislació reformes

Aguirretxea ha advertit la mi-
nistra que l’actual llei de l’avor-
tament ha donat uns resultats 
magnífics i ha estat fruit d’“im-
portants consensos” als quals 
va costar molt arribar. “No em 
semblaria gaire edificant que es 
poguessin trencar els consensos 

que van portar a aprovar la llei 
tal com està”, va avisar.

Així mateix, Montero va 
avançar la intenció del Govern 
central d’estendre l’atenció in-
tegral que reben les víctimes de 
violència de gènere a les vícti-
mes de tota “violència masclis-
ta”, com les agressions sexuals o 
l’explotació sexual. Es farà a tra-
vés del Pla Espanya et Protegeix 
contra la Violència Masclista i 
implicarà incrementar l’assis-
tència telefònica a les víctimes 
i la construcció de cinquanta 
centres d’atenció integral, en-
tre altres mesures.

dret a deCidir
L’objectiu, segons montero, 
és “que totes les dones 
tinguin dret a decidir  
sobre el seu cos”

Una de cada deu 
lleidatanes que 
avorten té menys 
de vint anys
■ Un total de 849 dones 
de les comarques lleidata-
nes van decidir interrom-
pre voluntàriament l’em-
baràs durant el 2018, xi-
fra que suposa un repunt 
del 5% respecte al 2017 i 
el nombre d’avortaments 
més elevat en els últims 
cinc anys. Segons les úl-
times dades publicades 
per la conselleria de Sa-
lut, de les 849 dones que 
van decidir avortar, una 
de cada deu tenia menys 
de vint anys. Com ja va 
avançar SEGRE, es dóna 
la circumstància que les 
dones embarassades de 
Lleida que volen avortar 
de manera voluntària i es 
troben entre la setmana 
9 i la 14 de gestació s’han 
de desplaçar fins a Bar-
celona o Tarragona per 
interrompre l’embaràs, 
ja que a Lleida no hi ha 
cap centre reconegut per 
Salut per portar-ho a ter-
me. L’actual llei permet 
l’avortament lliure fins a 
la setmana 14.

L’iEC modernitza 
el seu diccionari  
i inclou més  
lèxic LgtBi
Ja està disponible en la 
versió online

vocabulari

❘ LLEiDA ❘ El Diccionari de la 
Llengua Catalana de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans ha 
inclòs fins a catorze noves 
paraules i n’ha modificat dis-
set sobre el lèxic LGTBI, que 
ja s’inclouen en la versió en 
línia. 

Entre les paraules que s’in-
corporen figuren transgène-
re, bifòbia, intersexualitat i 
monosexual, i entre els ter-
mes amb modificacions en les 
definicions hi ha amanerat, 
efeminar, marieta, hetero-
sexual, transsexual i doneta. 
Els nous vocables han estat 
“estudiats i treballats segons 
els criteris lexicogràfics del 
DIEC2”, entre els quals sor-
prèn l’aparició de fins a sis 
veus que indiquen aversió a 
aquests canvis. L’IEC tam-
bé ha modificat algunes veus 
que ja tenia incloses al diccio-
nari i en algunes d’aquestes 
paraules ha introduït l’impor-
tant matís que s’utilitzen amb 
finalitats “despectives” i que 
el seu ús està “en recessió”. 

El document parteix de la 
proposta que va fer l’associa-
ció Castelló LGTBI.

Campanya virtual 
per visibilitzar la 
mort perinatal

iniciatives

❘ LLEiDA ❘ El Servei de Suport al 
Dol de Ponent visibilitzarà el 
pròxim 15 d’octubre la mort 
perinatal i el dol gestacional 
amb una trobada virtual 
amb les famílies afectades 
i la difusió d’un vídeo amb 
la lectura del manifest. Per 
al dia anterior, l’entitat ha 
organitzat una visita als Es-
pais Empremtes als cementi-
ris lleidatans.

Obres a l’espai de 
memòria del 
cementiri de Lleida

projectes

❘ LLEiDA ❘ La Paeria iniciarà 
aquestes properes setma-
nes el projecte de reparació, 
al cementiri de Lleida, del 
monument als afusellats de 
l’Albagés així com de l’espai 
dedicat a les persones que 
van ser assassinades per la 
violència revolucionària. El 
mes de gener passat, l’ajun-
tament ja va renovar els pla-
fons de l’espai de memòria 
del cementiri.
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