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Una dona, condemnada a tornar el
premi de la Grossa de Nadal perquè
es va trobar el dècim
El número duïa inscrit amb llapis un nom, però la guanyadora el va esborrar
abans d'anar a cobrar el premi

Treballadors del Teatro Real de Madrid preparen el sorteig de la loteria de Nadal, en una imatge d'arxiu.
Foto: ACN

Una veïna de Lugo haurà de tornar els 320.000 euros que va guanyar l'any 2014 en el sorteig de la
Loteria de Nadal. El motiu? Que el dècim premiat no era seu; se l'havia trobat al carrer. La
propietària del número va denunciar-ne la desaparició just després de saber que era el guanyador
de la grossa, però la dona de 67 anys que se l'havia trobat ja l'havia anat a cobrar. Ara, una
sentència d'un jutjat d'instrucció obliga l'acusada a tornar els diners.
La butlleta premiada duïa un nom inscrit al darrere. La seva propietària el va comprar juntament
amb set dècims més en una administració de loteria de Lugo. Un, però, el va perdre arribant a
casa. La seva veïna se'l va trobar al terra i se'l va quedar tot i que va veure que hi havia un nom
escrit al darrere. Dies després, durant el sorteig, va comprovar que li havia tocat la grossa i va
anar a cobrar el premi a una sucursal bancària.
La investigació policial oberta arran de la denúncia presentada per la dona que havia perdut el
número ha permès identificar qui se l'havia quedat. Tot i això, el jutge no ha condemnat l'acusada
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per un delicte de furt perquè no considera provat que "robés" el dècim, ja que, en realitat, se'l va
trobar i quedar enlloc de portar-lo a la policia tot i saber que no era seu. El magistrat va descartar
el relat de la dona, que va assegurar haver comprat el número "vuit o deu" dies abans del
sorteig.
Ara la ja condemnada haurà de dipositar els 320.500 euros cobrats al banc exactament a la
mateixa oficina. La dona ha assegurat que no podrà fer-ho perquè s'ha gastat tots els diners del
premi. En aquest cas, la sentència preveu que se li embarguin les propietats que tingui fins
arribar al valor total de la quantitat obtinguda.
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