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Notícies

 La grossa de cap d'any

El President de la Generalitat amb la Grossa

Aquest any 2013 ha nascut una nova loteria d'àmbit
català, la Grossa de Cap d'Any, que se sortejarà,
com és  obvi  el  31  de  desembre.  Es  tracta  d'una
rifa creada per Loteries de Catalunya l'organisme
que se n'encarrega és l'Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes (EAJA), creada l'any 1986. 

La  intenció  de  la  Generalitat  de  Catalunya  amb
aquest  sorteig  és atraure part  dels beneficis  que
aconsegueix la rifa espanyola, ja que ocupa l'espai
entre  la  Grossa  de  Nadal  (22  de  desembre)  i  el
sorteig  del  Nen  (6  de  gener).  Així  Catalunya  es
converteix en la primera comunitat dins l'estat que
té la seva pròpia loteria nadalenca. 

El sorteig de 2013 es durà a terme a la Sala Gran
del Teatre Nacional de Catalunya en un acte que
s'espera  duri  uns  30  minuts.   Els  beneficis  de la
Grossa catalana es destinaran a programes per a la
infància a Catalunya.

Tothom  qui  hi  vulgui  participar  pot  adquirir  un
bitllet, al preu de 5 €, on hi ha imprès un número
de cinc xifres, del 00.000 al 99.999. Hi ha 30 sèries
de cada  número  (és  a  dir  30  bitllets).  El  primer
premi  de  la  Grossa  del  31  de  desembre  lliurarà
20.000 €  per cada euro jugat. 

Un més després de l'anunci  de la nova loteria que
es va posar a la venda el dia 24 de setembre de
2013  als  comerços,  estancs  i  botigues,  la

Generalitat   va  haver  d'autoritzar   una  segona
emissió  de 30  sèries  dels  100.000  números  de la
Grossa de Cap d'Any donat el gran èxit de vendes
doncs ja se n'havien venut 13,5 milions d'euros dels
15 milions d'euros disponibles. La segona emissió té
els  mateixos  números  de la  primera  tongada, de
manera  que  els  consumidors  podran  recuperar
butlletes  'simbòliques'  ja  exhaurides,  com  per
exemple la del número emblemàtic 1714, que es va
vendre en pocs minuts després d'haver-la posat a la
venda, a l'estanc Farran de Tàrrega.

On es ven, la Grossa de Cap d'Any? 

Com ja hem dit aquesta loteria la podeu trobar als
punts  de  venda  que  ha  autoritzat  Loteria  de
Catalunya: a més del petit i mitjà comerç,  també
es  ven a  cadenes  de supermercats  i  als mercats
municipals.  A  la  web de Loteria  de Catalunya  hi
podeu  trobar  un  cercador  per  localitzar  tots  els
punts de venda de la Grossa de Cap d'Any.

Quins són els premis de la Grossa catalana? 

En el sorteig s'extrauran cinc boles que formaran un
número.  El  número  que  correspongui  al  primer
premi, rebrà 100.000 euros per cada bitllet de 5 € ,
és a dir tal i com hem dit abans, 20.000 € per cada
euro  jugat.  El  segon  premi  serà  de  32.500,  i  el
tercer, de 15.000. La resta de premis es deduiran
de  les  xifres  dels  tres  primers  premis.  Podeu
consultar  totes  les  condicions  del  sorteig  i  els
premis  resultants  a  la  pàgina  de  la  Loteria  de
Catalunya 

On es poden consultar els números premiats? 

A la  pàgina del 324.cat, el mateix dia del sorteig,
podràs  comprovar  si  el  teu  número  ha  resultat
premiat i  quin import  has guanyat. Els  premis es
podran cobrar el dia després. Com que hi ha molts
establiments que tanquen l'1  de gener, el primer
dia hàbil en la majoria de casos serà el dilluns 2 de
gener.


