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Comprova si t'ha tocat algun
número del sorteig de Reis
El primer i el tercer premi de la rifa cauen íntegrament a Barcelona i Sabadell

Venda de dècims del sorteig de Reis | Europa Press

El sorteig de Reis celebrat aquest diumenge a Madrid ha deixat més de 110 milions d'euros a
Catalunya després que el primer i el tercer premi caiguessin íntegrament a Barcelona i Sabadell,
respectivament
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170274/primer/tercer/premi/sorteig/reis/cauen/integrament/bar
celona/sabadell) . Podeu consultar aquí si els vostres números han estat premiats.
(https://juegos.loteriasyapuestas.es/jugar/loterianacional/decimo/?access=subhome&lang=es&sorteo=1041709002) I aquí teniu tots els números
que han estat premiats. (https://www.loteriasyapuestas.es/ca/loteria-nacional)
El primer premi ha estat per al 37142 i s'ha venut a l'administració de loteria número 271 de
Barcelona, situada a la Travessera de Gràcia. Han estat 50 sèries, premiades cada una d'elles
amb 2 milions d'euros.
Pel que fa el tercer premi, valorat en 250.000 euros cada sèrie, ha estat per al 20148 i ha caigut
íntegrament a Sabadell, a l'administració número 1, situada a la Plaça Major 41, on també s'han
venut 50 sèries. Tant a Barcelona com a Sabadell, es tracta de números amb clients que
sempre aposten pel mateix número, segons han explicat els responsables de les dues
administracions. Per tant, només amb aquests dos números, a Catalunya han caigut 112,5
milions d'euros.
El segon premi, valorat en 750.000 euros cada sèrie, ha esquitxat parcialment Catalunya amb el
61776, concretament Barcelona (Travessera de Gràcia, 40), El Prat de Llobregat (carrer Llobregat
92), Esplugues de Llobregat (Verge de la Mercè 46), les Franqueses del Vallès (Carretera de
Ribes 69), el Vendrell, on s'ha venut per màquina; Girona (Caldes de Montbui 69) i Mataró (Prat de
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la Riba 60).
En el cas del Vendrell i d'Esplugues de Llobregat, s'han venut en administracions de loteria -la 2 i
la 3, respectivament- mentre que en la resta de localitats s'han venut en bars i altres establiments
autoritzats per vendre loteria.
El segon premi, de fet, ha quedat molt repartit arreu de l'Estat, ja que s'ha venut en un total de 60
punts, com per exemple Palma, Madrid, La Corunya, Astúries , Salamanca, Pamplona, Múrcia,
Málaga i Las Palmas, entre moltes altres. Per això, Loteries i Apostes de l'Estat, però, no disposarà
fins la setmana que ve del nombre de sèries o dècims que s'han repartit en cada administració o
punt de venda autoritzat.
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