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El primer premi del sorteig de Reis,
venut parcialment a Mollet
El sorteig deixa gairebé 30 milions d'euros a Catalunya

Els venedors del premi del sorteig de Reis, a Mollet. | Cedida

Ja es coneixen els números premiats en aquest sorteig de Reis del 2020. En l'acte, celebrat al
Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat, el primer premi, el número 57342, ha esquitxat
en diverses poblacions catalanes. El segon premi també ha deixat centenars de milers d'euros
en diversos punts del Principat.
Una de les poblacions afortunades ha estat Mollet del Vallès. A l'administració número 1, situada
al carrer Jaume I, s'hi ha venut una sèrie, és a dir: deu bitllets de 200.000 euros cadascun.
Segons han explicat els responsables a NacióGranollers, de moment desconeixen a qui els han
venut, però tots han estat per finestreta. També han relatat que la propietària de l'administració es
jubila aquest any després de 38 anys a la feina.
Pineda de Mar, Mollet del Vallès, Barcelona, Lleida, Vilanova del Camí han estat les poblacions
on s'ha venut el primer premi, premiat amb 200.000 euros per dècim. El primer premi també s'ha
repartit arreu d'Espanya: municipis de les províncies de La Corunya, Lleó, València o Cuenca
també han rebut la pluja de milions d'aquest 6 de gener.
Vilanova del Camí i Mollet del Vallès s'han vist agraciades amb una sèrie -valorada en 2 milions
d'euros- cada una. Pel que fa a Pineda de Mar i Lleida, s'hi ha venut un dècim premiat amb
200.000 euros cada un. D'aquesta manera, el primer premi de la rifa ha deixat 4,4 milions a
Catalunya.
El segon premi esquitxa amb força a Catalunya
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30800/primer/premi/sorteig/reis/venut/parcialment/mollet
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Les boles del sorteig han dictaminat que el segon premi del sorteig de Reis d'aquest 2020
requeia en el 21816. El número, recompensat amb 75.000 euros per butlleta ha estat venut a
Vic, Artés, Girona, Llagostera, Lleida i Figueres. A Girona se n'han venut 29 sèries, que suposen
un premi total de poc més de 21 milions d'euros. A Lleida s'hi ha venut una sèrie (750.000 euros)
i la resta de municipis se n'ha venut almenys un dècim, deixant un total de 22.750.000 provinents
d'aquest segon premi.
Pel que fa al tercer premi, el 26706, premiat amb 25.000 euros per dècim, cap administració
catalana l'ha venut. D'aquesta manera, Torrent (València) i Valladolid, se l'han repartit
íntegrament.
El sorteig de Reis d'aquest 2020 ha deixat a Catalunya una pluja valorada en prop de 27 milions,
molt per sota dels 110 milions que va deixar-hi la mateixa rifa l'any passat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170274/sorteig/reis/deixa/mes/110/milions/euros/catalunya) .
Tot i així, aquesta quantitat encara dista més dels 450 milions repartits ara fa unes setmanes
durant la Loteria de Nadal
(https://www.naciodigital.cat/noticia/193244/loteria/nadal/deixa/mes/400/milions/euros/catalunya)
, en què la grossa va inundar la província de Tarragona amb 388 milions d'euros.

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30800/primer/premi/sorteig/reis/venut/parcialment/mollet
Pàgina 2 de 2

