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La Bruixa d'Or reparteix 2,31
milions amb part del segon, del
tercer i d'un cinquè premi
El primer premi ha tornat a esquivar l'administració pallaresa, que va vendre part
de la grossa ara fa dos anys

Una parella dirigint-se a l'administració de loteria de Sort, en imatge d'arxiu | ACN

El sorteig de la rifa de Nadal ha tornat a somriure al Pallars. La Bruixa d'Or
(https://www.labrujadeoro.es/index.php?nIdioma=cat) de Sort ha venut una sèrie del segon
premi, el número 10989, de 125.000 euros el dècim; dos sèries del tercer premi, el número
00750, de 50.000 euros el dècim; i una sèrie d'un cinquè premi, el corresponent al número
81610, de 6.000 euros el dècim.
En total, si s'han venut totes les butlletes, l'administració de loteria pallaresa ha repartit 2,31
milions d'euros. L'any passat La Bruixa d'Or de Sort va repartir 1,9 milions d'euros en tres
cinquens premis
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10501/loteria/nadal/deixa/tres/cinquens/premis/tr
emp/sort) i la Ferradura Màgica de Tremp, un dècim d'un cinquè premi.
[noticiadiari]68/12133[/noticiadiari]
Pel que fa a la grossa, enguany s'ha cantat a les 9:19 hores, la més matinera dels últims anys,
amb el número 26590. Ha repartit 90 sèries a Salou, cinc a Barcelona i dos a Súria, un total de
388 milions d'euros si s'han venut tots els dècims. L'administració salouenca, la número 1, és la
que més dècims ha venut del primer premi a tot l'Estat, amb un total de 82 sèries. La grossa està
dotada amb 4 milions la sèrie, 400.000 euros per bitllet.
El principal premi també s'ha venut a Salamanca, a Sant Vicent del Raspeig i a Alcoi (Alacant),
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entre d'altres punts de l'Estat, però ha esquivat un any més La Bruixa d'Or. L'últim cop que
l'administració pallaresa va vendre part del primer premi va ser fa dos anys, quan una sèrie del
número 71198 va recaure a Sort
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/8708/bruixa/or/reparteix/mes/milions/euros/amb/l
oteria/nadal) , després de tres anys sense fer-ho.
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