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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Falten quatre dies per-
què se celebri el sorteig més es-
perat de la loteria, però aquest
any sembla que la sort i la il·lu-
sió per aconseguir la grossa es-
tan més en crisi que mai. Ho re-
flecteix l’ambient i ho confir-
men les xifres. I és que, segons
les administracions lleidatanes,
les vendes de dècims per al sor-
teig de Nadal de dissabte han
caigut un 15%, cosa que podria
acabar convertint aquesta cam-
panya en la pitjor des del 2008
(des d’aleshores el descens ha
sigut d’un 40%). “La gent està
trista i espantada. Continuen ju-
gant, però compren menys dè-
cims”, explica David Masip, pre-
sident de l’associació de lote-
ries de la província de Lleida i
responsable de l’administració
de Francesc Macià. “Compren
de forma menys compulsiva un
número en concret”, explica Jo-
sep M. Farré, de l’oficina de la
rambla d’Aragó.També ho con-
firmen a les oficines del carrer
Balmes de Mollerussa i del Car-
me a Lleida. “La gent és més
conscient de la crisi.Abans es
comprava un dècim per a cada
membre de la família i ara se
n’emporten un i el compartei-
xen”, explica l’Anna, d’aques-
ta última administració.

A més, les oficines també han
constatat la dificultat que estan
tenint les entitats que venen par-
ticipacions, especialment les que
ho fan amb recàrrec. De fet, la
consignació per habitant a Llei-
da ha baixat fins als 148 euros,
16 menys que la despesa mitja-
na de l’any passat, cosa que la
situa després de Sòria (252 eu-
ros) i amb més del doble que la
mitjana a Espanya (70). I això
que la grossa d’aquest any serà
l’última lliure d’impostos, ja que
a partir de l’1 de gener del 2013,
l’Estat aplicarà un 20% sobre
tots els premis de loteries de
més de 2.500 euros.

Menys vendes també a Sort

La crisi no ha estat esquiva ni
amb l’administració que més lo-
teria ven a tot Espanya, la Brui-
xa d’Or de Sort, on les vendes
han caigut aquest any un 3%,
cosa que atribueixen al tanca-
ment d’empreses o reduccions
de plantilla. No obstant, ha ve-
nut 2,5 milions de dècims (el
86% per Internet) i ha aconse-
guit una facturació de 50 mili-
ons d’euros, de manera que té
un 37% de possibilitats de re-
partir un premi gran.

La sort també se’n ressent
La venda de dècims per a la grossa cau un 15%a les administracions de Lleida en el pitjor any des
del 2008 i la consignació per habitant baixa a 148 euros, 16menys || Serà l’últim lliure d’impostos
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Diversos lleidatans fent cua, ahir, a l’administració de loteria de l’avinguda Francesc Macià, a Lleida.
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Tradicions. El ministreWert es ‘cremarà’a les
calderes de Pere Botero del pessebre de Linyola.
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Música.Una quarantena d’alumnes utilitzen el
servei de préstec del Conservatori.
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2.520
MILIONS D’EUROS

És la quantitat total que es destina
a premis i que suposa el 70% de
l’emissió de dècims.

100.000
NÚMEROS

Són els números que hi haurà dins
del bombo. En total s’entregaran
15.304 premis.

La data de la Diada, un número desitjat
L’administració de Bellpuig ven l’11912 per bona part d’Espanya

CURIOSITATS

❘ BELLPUIG ❘ Són molts els que ju-
guen a la loteria de Nadal amb
un número escollit a l’atzar, pe-
rò també n’hi ha d’altres que
busquen combinacions somia-
des, aniversaris o dates d’esde-
veniments polítics i socials que
han tingut lloc durant l’any.
Prou bé que ho sap ÀngelAy-
merich, de l’administració El
Mussol Trempat de Bellpuig,
que fa mesos va encarregar 40
sèries de l’11912, la data de la
Diada. “Sempre m’agrada de-
manar dates assenyalades, pe-
rò aquesta combinació és la pri-
mera vegada que la demano”,
explicaAymerich. I, sens dub-
te, ha sigut tot un encert, ja que
tot just li queden uns quants
dècims d’aquest número. Àngel Aymerich, amb l’11912.

“M’ho han demanat des de
molts punts de Catalunya i Es-
panya, fins i tot des deMadrid,
però a Lleida no s’ha venut
tant”, reconeix.Aymerich tam-
bé ha apostat per aquest núme-
ro per al Nen i compta amb 54
sèries de les 60 que es posen
a la venda.

Un altre dels números estre-
lla, en aquest cas a l’oficina de
FrancescMacià de Lleida, ha si-
gut el 22012, que correspon a
la data del sorteig. “El teníem
sencer i ens ho han demanat de
tot Espanya”, explica David
Masip, el seu responsable.A la
Seu d’Urgell, per exemple, as-
seguren que el 12-12-12 es van
vendre moltes terminacions en
aquesta xifra.

ALTRESPETICIONS

Dates assenyalades i somnis
❚ Dates d’esdeveniments asse-
nyalats com la dimissió d’Espe-
ranza Aguirre (17912), el triomf
a l’Eurocopa (1712) o lamort de
Santiago Carrillo (18912) són al-
guns dels números estrella
d’aquest any. A Lleida els que
han complert 50 anys han sol·li-
citat el 1962.

Terminacions en12 i 13
❚ A falta d’un número concret
pel qual jugar, les terminacions
més sol·licitades són 13, 69, 5 i
7. També s’ha demanat el 12
per coincidir amb l’any.

400.000
EUROS

Cada dècim premiat amb la grossa
rebrà 400.000 euros. El segon,
125.000 i el tercer, 50.000.
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