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31 de desembre del 2013 

Es destinaran un mínim de 5 milions a projectes per a la infància i l’adolescència en 
situació de risc a Catalunya 

El primer sorteig de la Grossa de Cap d’Any reparteix al 
voltant de 16 milions en premis 

• El primer premi ha estat el número 03473, que s’ha venut a Lliçà d’Amunt 

• El 77879, corresponent al segon premi, s’ha comercialitzat a l’Escala i a 
Tarragona  

• El tercer premi, el 88297, s’ha venut a Cardona i a Barcelona Ciutat 

El primer sorteig de La Grossa de Cap d’Any ha repartit al voltant de 16 milions d’euros 
en premis. El sorteig s’ha celebrat aquest matí a la Sala Gran del Teatre Nacional de 
Catalunya. El número de la Grossa, premiat amb 100.000 euros el bitllet, ha estat pel 
03473, venut al supermercat Esclat de Lliçà d’Amunt. La segona sèrie d’aquest 
número no s’ha venut, per tant, l’import del premi corresponent als 30 números no 
distribuïts, 3 milions d’euros, se sumarà al total destinat al departament de Benestar 
Social i Família.  

El segon premi, el 77879, dotat amb 32.500 euros, s’ha comercialitzat a l’estació de 
servei del carrer Closa d’en Llop de l’Escala (Girona) i a La Botiga del Cafè de la 
Rambla Nova 88, de Tarragona. El tercer premi, el 88297, ha repartit 15.000 euros per 
cada bitllet i s’ha venut al Gremi de Llibreters de Barcelona, al carrer Mallorca 272, i a 
l’estanc del carrer Pere del Miracle 57, de Cardona.  

El percentatge no venut de la Grossa de Cap d’Any ha estat inferior al d’altres loteries. 
La Grossa ha venut el 86% de les butlletes emeses. 

A banda dels tres premis, també han resultat premiats els següents bitllets: 

PRIMER PREMI 

Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per bitllet de 5 euros 

03473 100.000 

03472 10.000 

03474 10.000 

03473 2.500 

00473 250 

00073 25 

00003 5 
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SEGON PREMI 

Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per bitllet de 5 euros 

77879 32.500 

77878 3.250 

77880 3.250 

07879 1.500 

00879 150 

00079 15 

 

TERCER PREMI 

Xifres encertades i en el mateix ordre Premi per bitllet de 5 euros 

88297 15.000 

88296 1.500 

88298 1.500 

08297 500 

00297 50 

00097 10 

 

Més de 5 milions per a la infància i l’adolescència  

El primer sorteig de La Grossa de Cap d’Any destinarà un mínim de 5 milions d’euros 
al departament de Benestar Social i Família. Els beneficis obtinguts amb aquesta nova 
loteria es dedicaran a reforçar el finançament de programes i serveis de prevenció per 
a la infància i l’adolescència en risc a Catalunya.  

Des de l’any 1992, Loteria de Catalunya ha destinat íntegrament els seus beneficis a 
accions i programes de caire social, fet que ha suposat una inversió de més de 230 
milions d’euros per al departament de Benestar Social i Família.  

Cobrament dels premis 

Els premis es podran cobrar fins als 90 dies naturals comptats a partir de la data del 
sorteig, és a dir, fins al 31 de març de 2014.  

Els premis de fins a 120 euros es pagaran als punts de venda autoritzats que 
actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya, el 
llistat d’aquests punts de venda es pot trobar al web de Loteria de Catalunya. Aquests 
establiments també podran pagar, opcionalment, els premis de fins a 750 euros. 
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Els premis superiors a 120 euros i fins a 30.000 euros es podran cobrar a qualsevol 
oficina de la ”La Caixa” CaixaBank, CatalunyaCaixa, o bé a l’Oficina d’Atenció, 
Informació i Pagament de Premis a la seu de Loteria de Catalunya, a Via Laietana 60 
de Barcelona.  

Els premis superiors a 30.000 euros es pagaran a l’Oficina d’Atenció, Informació i 
Pagament de Premis, a Via Laietana 60 de Barcelona. En aquesta seu també es 
liquidarà qualsevol dels bitllets premiats a la Grossa de Cap d’Any.  

Establiments que han venut els números premiats 
 

Primer premi: 03473 
Supermercat Esclat de la carretera de Caldes 142, a Lliçà d’Amunt.  
Tel: 93 860 75 61  
 

Segon premi: 77879 
Estació de Servei al carrer Closa d’en Llop S/N, de l’Escala (Girona)  
Tel: 972 77 50 45  
 
La Botiga del Cafè a la Rbla. Nova 88, de Tarragona.  
Tel: 977 54 16 00 
 

Tercer premi: 88297 
Gremi de Llibreters de Barcelona, al carrer Mallorca, 272 (Barcelona)  
Tel: 93 215 46 10 
 
Estanc al carrer Pere del Miracle 57, de Cardona (Barcelona) 
Tel: 93 869 13 65 
 

 


