Dossier de premsa

LA GROSSA DE CAP D’ANY 2018
La Grossa de Cap d’Any arriba a la sisena edició amb més premis que mai. El sorteig,
que es retransmet des dels estudis de TV3, comença a ser una de les cites obligades
al calendari per a molts catalans i catalanes, en el marc de les festes de Nadal. En
aquest dossier, trobareu les característiques del sorteig d’aquest any i un històric dels
premis que ha repartit la Grossa de Cap d’Any des del 2013.

Les novetats
Primer premi de 200.000 euros. El primer premi passa de 100.000 euros per cada
bitllet de 5 euros a 200.000 euros per bitllet de 10 euros.
Un quart i dos cinquens premis més, de manera que hi haurà 8 grans premis. El
primer premi seran 200.000 euros per bitllet; el segon atorgarà 65.000 euros per bitllet;
el tercer, 30.000 euros; hi haurà dos quarts que guanyaran 10.000 euros per bitllet i
tres cinquens que s’emportaran 5.000 euros per bitllet.
Estructura dels premis
Premi per euro jugat

Premi per bitllet de 10 euros

Primer premi

20.000€

200.000€

Segon premi

6.500€

65.000€

Tercer premi

3.000€

30.000€

Dos quarts premis

1.000€

10.000€

500€

5.000€

Tres cinquens premis

Més de 680.000 bitllets premiats amb algun tipus de modalitat:
• Premis a les terminacions dels 8 números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 darreres
xifres coincidents)
• Premis als números anterior i posterior de cadascun dels 8 números guanyadors.
• Reintegrament de tots els bitllets acabats amb la darrera xifra del primer premi de la
Grossa.
• Els premis del mateix número guanyador no es poden acumular, és a dir, un bitllet,
les darreres quatre xifres del qual es corresponen amb un número premiat guanyarà el
premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les
tres, dues o a la darrera xifra (en el cas del primer premi).
• Ara bé, si un número resulta guanyador de més d'una categoria de premis, perquè
les xifres coincideixen en més d'un dels números guanyadors, els premis sí que
s'acumularan, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres.

40 M€ a la venda, dels quals 36 M€ en bitllets en paper i 4 M€ en suport virtual, a
través dels terminals dels punts de venda habitual i internet (web de Loteria de
Catalunya).
80.000 números (00000 al 79999) emesos, amb un total de 50 sèries (bitllets)
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50 bitllets per número, és a dir, 500 euros, 50 euros dels quals es comercialitzen a
través dels terminals instal·lats als punts de venda i a través d’internet.
25% més de probabilitats que toqui La Grossa respecte al Gordo de Navidad
Una xarxa comercial estesa per tot el territori. Els bitllets de la Grossa es poden
trobar per internet, a través de loteriadecatalunya.cat, i als més de 2.200 punts de
venda habituals, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars. Tots aquests
establiments disposen d’un terminal que imprimeix al moment el bitllet amb el número
escollit. També es pot comprar a qualsevol de les botigues de la xarxa complementària
formada per les principals cadenes de supermercats de Catalunya: Bonpreu, Carrefour
o Caprabo, entre d’altres.
Loteria de Catalunya, també en línia. Ja són quatre els productes de Loteria de
Catalunya que poden jugar-se a través del web de loteriadecatalunya.cat i també des
de l’aplicació. A més de la Grossa, també estan disponibles per internet els jocs
instantanis de la Loto Ràpid, la Lotto “6/49” i el Trio. Per jugar en línia, cal tenir
domiciliat el compte corrent a Catalunya. Els números premiats que s’hagin venut
per internet es cobraran directament al compte corrent que s’hagi fet constar en
el moment de la compra.
Quatre bitllets amb les cares de La Grossa il·lustrades. La Grossa de Cap d’Any
2018 presenta un col·leccionable de quatre il·lustracions diferents de la Grossa.

El triple de participacions: Loteria de Catalunya ha tornat a oferir la possibilitat de fer
participacions nadalenques a totes les empreses i associacions de Catalunya. Aquest
any, el nombre d’entitats que han reservat participacions de la Grossa de Cap d’Any
s’ha triplicat respecte a les que es van sol·licitar l’any passat.
Premi extraordinari de 2.000 euros al mes durant tot un any. Per quart any
consecutiu, la Grossa ha sortejat aquest premi entre els compradors de bitllets de La
Grossa que enviessin fotos durant el mes d’octubre amb el bitllet comprat.
“Jo no passo”. La campanya de la Grossa de Cap d’Any 2018 ha recollit l’èxit del “Jo
passo” i l’ha fet evolucionar fins al “Jo no passo”. Si l’anunci del 2017 alertava de les
conseqüències de no jugar des del costat del perdedor, aquest any s’explica des del
costat del guanyador. L’anunci busca el contrast entre la felicitat dels qui han decidit
jugar i que, a més, guanyen, que manifesten una alegria absolutament desorbitada, i la
decepció dels qui van prendre la decisió contrària, que reaccionen amb una
desesperació tan exagerada que frega l’histrionisme.
Bitllets personalitzats. A través de l’aplicació de la Grossa, aquest any es poden
regalar bitllets amb una dedicatòria personalitzada. Els bitllets comprats als punts de
venda van dins un sobre de regal que conté un codi alfanumèric. Si s’introdueix aquest
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codi a l’aplicació de la Grossa, la realitat augmentada permetrà gravar un vídeo
dedicat a la persona a qui es vulgui regalar el bitllet. L’afortunat que rebi el sobre regal
amb un bitllet de la Grossa dins només haurà de posar el codi a l’app de la Grossa i
visionarà el vídeo fet expressament per a ell.

Cobrament dels premis, abans del 31 de març del 2019
Els premis de qualsevol import es podran cobrar durant els 90 dies posteriors al
sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2019, a la seu de Loteria de Catalunya, a la
Gran Via 639, de Barcelona.
Els premis de fins a 120 euros també es pagaran als més de 2.000 punts de venda
autoritzats per Loteria de Catalunya, principalment estancs, llibreries, quioscos i
bars. Tots ells estan identificats clarament amb el logotip de Loteria de Catalunya i
ofereixen una nova funcionalitat que permet als jugadors de Loteria de Catalunya que
obtinguin un premi de fins a 1.000 euros cobrar-lo a través d’una transferència al seu
compte bancari en un termini màxim de 48 hores.
Els premis de 50 euros o imports superiors també es podran cobrar a qualsevol oficina
de Caixabank.
Si s’ha comprat la Grossa per internet i s’ha obtingut un premi de fins a 600 euros, es
rebrà l’import automàticament al moneder del compte. Si el premi és superior a 600
euros, l’ingrés es farà al compte bancari que el jugador va facilitar quan es va registrar
al web de Loteria de Catalunya per fer la compra.
Per cobrar els premis s’haurà de presentar el bitllet original de la Grossa de Cap d’Any.
Igualment, tota la informació sobre el cobrament estarà disponible a
loteriadecatalunya.cat.
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El sorteig
Dia:

Dilluns, 31 de desembre del 2018

Hora:

12.00 hores

Durada:

55 minuts

Lloc:

plató de TV3

Presentadors:

Llucià Ferrer i Anna Bertran, acompanyats de la cantant i actriu
Aida Oset, que afegirà l’apunt musical a cada extracció.

Extraccions:

Es faran vuit extraccions
•
•
•

tres del cinquè premi
dues del quart
una del tercer, del segon i del primer

Les xifres
En cinc anys, la Grossa de Cap d’Any:
•

ha destinat més de 30 milions d’euros a programes socials

•

ha repartit 77,9 milions d’euros en premis
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Històric dels premis
Grossa de Cap d’Any 2013
3 premis

Números
premiats

Primer

03473

Segon

77879

Tercer

88297

Lloc de venda
Supermercat Esclat de la Ctra. de Caldes 142, a Lliçà
d’Amunt
Estació de Servei al c. Closa d’en Llop S/N, de l’Escala
La Botiga del Cafè a la Rbla. Nova 88, de Tarragona
Gremi de Llibreters de Barcelona, al carrer Mallorca,
272, de Barcelona
Estanc al carrer Pere del Miracle 57, de Cardona

Import

100.000 euros per bitllet
32.500 euros per bitllet
15.000 euros per bitllet

Grossa de Cap d’Any 2014
5 premis

Números
premiats

Primer

91614

Desert. Import destinat a Benestar Social i Família

Segon

92484
35494

Botiga Bon Àrea, de Sant Vicenç dels Horts

32.500 euros per bitllet

Venut per Internet

15.000 euros per bitllet

Tercer

Lloc de venda

Quart

87675

Papereria-llibreria DUMBO. C/ Bonaventura Muñoz 36,
de Barcelona
Estanc 3. C/ Màximí Fornés 32, de Rubí

Cinquè

01486

C/ Béjar 166, de Terrassa

Import
100.000 euros per bitllet

5.000 euros per bitllet
2.500 euros per bitllet

Grossa de Cap d’Any 2015
5 premis

Primer

Número
premiat

11168

Llocs de venda
Estanc La Roca, C/ Espronceda 54, de la Roca del
Vallès

Import

100.000 euros per bitllet

Lagrossa.cat

Segon

69631

Tercer

56024

Tintoreria Figueras, C/ Envelat 20, de Torredembarra
Papereria Pergamí, Camí Ral 3, de Sant Miquel de
Balenyà
Caprabo 469, Ctra. de Tossa 100, de Lloret de Mar
Corte Inglés SuperCor, Pg. De Sant Joan 138, de
Barcelona

32.500 euros per bitllet

Kelkom llibreria, C/ Caldes 62, de Sentmenat
15.000 euros per bitllet
Estanc 319, C/ Galileu 268, de Barcelona
Estanc Plaça del Pou 3, de Vilanova i la Geltrú
Quart

35543

Estanc Joaquim Gallart, C/ Verdi 220, de Barcelona

5.000 euros per bitllet

Quiosc Miguel, C/ Sant Quintí 130, de Barcelona
Expenedoria núm. 3, C/ Camprodon 32, de Santa
Coloma de Gramenet
Cinquè

55311

Estanc 191, C/ Laforja 63, de Barcelona

2.500 euros per bitllet

Carrefour, Ctra. N-II, Km 673, de Santa Susanna
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Grossa de Cap d’Any 2016
5 premis

Número
premiat

Primer

09260

Segon

34983

Tercer

20483

Quart

27470

Cinquè

27719

Llocs de venda
L’Estanc del Mercat: C/ Sebastià Llorens, 3 (Blanes)
Internet (Hospitalet del Llobregat i Manlleu)
La Grossa de Campdorà: Palamós s/n
Internet (Arenys de Mar)
Estanc Joaquim Gallart, C/ Verdi, 220 (Barcelona)
Expenedoria 3, C/ Església, 61 (Castelldefels)
L’estanc del Paral·lel, Av. Paral·lel, 173 (Barcelona)
Roslena Oques, Plaça Oques, 8 (Reus)
Llibreria Domingo (Reus)
Estanc 6 (Castelldefels)
Vinyals i els Arcs: Esclat 7 (Cambrils)
Supermercat Grilló (Sant Feliu Sasserra)
Carrefour de Gran Via (L’Hospitalet del Llobregat)
Esclat (Figueres)

Import
100.000 euros per bitllet
32.500 euros per bitllet

15.000 euros per bitllet

5.000 euros per bitllet

2.500 euros per bitllet

Grossa de Cap d’Any 2017
5 Premis

Número
premiat

Primer

56795

Segon

64773

Tercer

75182

Quart

32695

Cinquè

68211

Llocs de venda
Estanc LAS C/Manuel Roca, 96 (Vilassar de Mar)
La Grossa de Campdorà Ctra. 255, Km 2 (Campdorà)
Súper Talló Plaça Triomf, 24 (Terrassa)
Estanc Puig Plaça Lluís Rigal, 4 (Martorell)
Carrefour l’Ametlla Ctra. 117, Km 27 (L’Ametlla del
Vallès)
Jespac-9 C/ Mallorca, 187 (Barcelona)
Vic 009 C/ Jacint Verdaguer, 6 (Vic)
Estanc 12 Plaça Ricard Vinyes, 9 (Lleida)
Bar-Casal Av. Generalitat s/n (Menàrguens)
Internet
Estanc 251 C/Sicília, 240 (Barcelona)
Esclat Hipermercat 37 AV. Països Catalans, 2
(Figueres)
Estació de servei Empalme Ctra. 148, km 0,800
(Vallfogona de Balaguer)
Estanc Pilar Pallejà C/ Baix, 2 (Falset)
Bar-Casino Av. La Pau, 30 (Calaf)
Papereria Romon Ger C/ Ramon Turró, 332 (Barcelona)
Associació de Professionals de venedors de premsa de
BCN i Província C/ Sant Pau, 15 (Barcelona)

Import
100.000 euros per bitllet

32.500 euros per bitllet

15.000 euros per bitllet

5.000 euros per bitllet

2.500 euros per bitllet
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