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El primer premi de la rifa de Nadal
deixa una pluja de milions a Reus
El segon i tercer premi també reguen (i molt) Badalona, Palau-solità i Plegamans
i Ripoll

Celebració a l'administració de loteria de Reus. | Europa Press

Cava, cava i més cava a les portes de l'administració número 6 de Reus, a la plaça de la
Pastoreta, després que hagi repartit la grossa de Nadal. El número 72.897 ha estat l'afortunat i
ràpidament desenes de persones s'han acostat a les portes del local per celebrar-ho.
Abraçades, emoció i càntics diversos després de repartir 240 milions d'euros, corresponents a 60
sèries. Segons ha explicat Òscar Bausà, propietari de l'establiment, la gran majoria ha anat als
treballadors d'Indústries Teixidó, a Riudecols (Baix Camp) i, aproximadament un 20% s'ha venut
a la taquilla.

EN DIRECTE Indústries Teixidó, amb seu a Riudecols, s'ha endut la major part dels premis
caiguts avui a Reus. Pablo, fill de l'administrador, ho explica: https://t.co/KCdzxUNY4t
(https://t.co/KCdzxUNY4t) pic.twitter.com/amuIkm6X9i (https://t.co/amuIkm6X9i)
? NacióTarragona (@naciotarragona) December 22, 2020
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1341353220082462722?ref_src=twsrc%5Etfw)

EN DIRECTE Ja corre el cava a Reus, on ha tocat la loteria https://t.co/KCdzxUNY4t
(https://t.co/KCdzxUNY4t) pic.twitter.com/kF1wogZcvP (https://t.co/kF1wogZcvP)
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? NacióTarragona (@naciotarragona) December 22, 2020
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1341349760511438849?ref_src=twsrc%5Etfw)
El 72.897 ha estat força repartit i també s'han venut 60 sèries a Punta Umbría (Huelva) i 45 sèries
a Granada. Està dotat amb 400.000 euros cada dècim, 4 milions la sèrie. El premi s'ha cantat a les
12.02 hores.

Segon premi a Badalona Foto: Adrià Costa

El segon premi. el 06095, ha repartit 15 sèries a Badalona i 10 a Palau-solità i Plegamans (Vallès
Occidental). Les 15 sèries a Badalona s'han venut a l'administració de loteria número 34, situada
al Centre Comercial Màgic, que ha repartit un total de 18,7 milions d'euros. I les 10 de Palau-solità i
Plegamans s'han venut a l'administració de loteria número 1 a l'Avinguda de Catalunya, 217 (12,5
milions repartits). També s'ha venut una sèrie del número a les localitats de Vallirana,
Barcelona i Lleida. Està dotat amb 125.000 euros el dècim, 1.250.000 la sèrie. El premi s'ha cantat
a les 13.09.
El tercer premi, el 52.472, amb 50.000 euros al dècim, ha trigat a sortir i també ha estat benèvol
amb Catalunya, on ha quedat molt repartit. Ha tocat a diversos punts del país com Ripoll (15
sèries i 7,5 milions d'euros), Anglès, Terrassa, Santa Margarida de Montbui o Sant Boi de
Llobregat.
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Festa grossa a l'administració de loteria de Ripoll Foto: Josep M. Montaner

El quart premi, el 75981, amb 200.000 euros per sèrie, ha tocat a Creixell, al Tarragonès, amb
una sèrie.
També han sortit diversos cinquens premis, amb 6.000 euros per dècim, que han deixat algunes
engrunes a Catalunya. El 86986, ha venut 25 sèries (1,5 milions d'euros) a l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès), de les quals 20 les va comprar el bar Nou Somni de Cornellà de Llobregat i
cinc les ha venut per finestreta. A més, s'han venut 9 dècims a Girona, 2 dècims a Barcelona, 1
dècim a Caldes d'Estrac, 1 dècim a Reus i 1 a Valls.
Un altre cinquè, el número 37.023, que ha venut dues sèries a la Llagosta (Vallès Oriental) i
Vielha. També s'ha repartit a Madrid, Jaca, Osca, Gijón, Vinaròs, Santiago de Compostel·la,
Ponferrada, Arona, Barakaldo i Saragossa.
El 19371, també un cinquè, ha deixat una sèrie a Palamós; i el 28.674 a Sort i Barcelona. El
penúltim cinquè premi de la rifa de Nadal és el 43.831, que també ha deixat un pessic a llocs
com Barcelona, Salt, Esparraguera, entre d'altres. Per últim, del 31.617 s'han venut 17 sèries a
Valls.
[loterianadal2020]
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L'administració de loteria de l'Hospitalet que ha repartit un cinquè premi Foto: ACN
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