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VENUT A:Màlaga, Cadis, València,
Alacant, Barcelona, Madrid, Guipús-
coa, Huelva, Pontevedra, Sevilla, Sa-
ragossa, València, Tenerife, Almeria
i Salamanca, entre altres.

1141910.21

VENUT A: Principalment, va recaure a l’Hospitalet
de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Barcelona,
Rubí i Organyà, així com a Màlaga, Sòria, Còrdova,
Santander, Madrid, Gijón, Alacant, Màlaga i Sevilla.
Va beneficiar unes 60 localitats.

12.12

TERCER PREMI

QUARTS PREMIS

CINQUENS PREMIS

VENUT A: Adra, Barcelona, Càceres,
Arnedo, Granollers, Saragossa, Cu-
lleredo, Alacant, València, Ourense,
Tenerife, Madrid, Logronyo, Jaén i
Alsasua, entre altres.

2234311.05
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Ripoll reparteix gairebé tot un quart
premi i l’altre viatja íntegre a Pontevedra
❘RIPOLL ❘ Els dos quarts premis van
ser cosa de Ripoll i Pontevedra,
ja que la primera localitat va re-
partir 179 sèries d’un dels nú-
meros i la província gallega es
va quedar amb la sèrie restant
d’aquest i íntegrament amb l’al-
tre quart.Així, l’administració
el Trébol de Ripoll va repartir
35,8 milions d’euros del núme-
ro 23475, el segon dels quarts
premis, dels quals, 400.000 van
anar a parar aAndorra, concre-
tament a amics i familiars dels

propietaris de l’administració.
El fill de l’administradora,Marc
Rosa, va declarar que és la se-
gona vegada que aquest núme-
ro toca aquest any, ja que tam-
bé va ser l’afortunat el 18 d’agost
amb el primer premi del sorteig
ordinari de loteria dels dissab-
tes. Llavors, els propietaris no
se’n van quedar cap dècim, pe-
rò en aquesta ocasió s’emporta-
ran 20.000 euros. I és que aques-
ta oficina està abonada a la sort,
ja que el passat Nadal va repar-

tir un cinquè premi i en el sor-
teig del 2001, un tercer. La pri-
mera sèrie del 23475 es va ven-
dre a la localitat de Redondela
(Pontevedra). Precisament va ser
la capital d’aquesta província on
es va repartir íntegrament l’al-
tre quart premi, el 85045. La
companyia d’assegurancesAMA,
mútua dels professionals sanita-
ris que presideix Diego Murillo,
i assessor de la ministra de Sa-
nitat,Ana Mato, va adquirir en
la seua totalitat el número.

VENUT A: les administracions nú-
mero 2 de Ripoll (179 sèries) i tam-
bé la dos de Redondela (Ponteve-
dra).
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VENUT A: Santander i Sevilla.

5544811.08

VENUT A: Barcelona, Irun, Boadilla
del Monte, Benavente (Zamora),
Gata de Gorgos (Alacant), Burjassot
(València) i Madrid.

4925711.09

Més de seixantamunicipis,
afortunats amb el tercer
Sis localitats catalanes reparteixen 3milions d’euros

❘ MADRID ❘ El tercer premi, assig-
nat al número 64084, es va can-
tar a les 12.12 hores i va ser
molt repartit. Entre altres pro-
víncies, va anar a parar a unes
60 localitats de Lleida (Orga-
nyà), Girona,Madrid,València,
Albacete, Badajoz, les Balears,
Màlaga, Barcelona, Cantàbria,
la Corunya, Còrdova, Guadala-
jara, Sòria,Navarra i Ciudad Re-
al.A Catalunya, sis localitats van
repartir 3 milions del tercer pre-
mi: Olot, l’Hospitalet de Llobre-

gat,Vilafranca del Penedès, Bar-
celona, Rubí i Organyà. El nú-
mero premiat amb el tercer va
sortir curiosament a les 12 ho-
res i 12 minuts a les portes de
finalitzar l’any 2012.

A Olot, una de les ciutats afa-
vorides, l’administració situada
al carrer Sant Pere Màrtir va re-
partir una sèrie completa del
64084. Una de les propietàries,
Maria Àngels Gifra, va explicar
que els deu dècims es van ven-
dre per finestreta.“Esperem que

s’hagi repartit entre els més ne-
cessitats”, va dir Gifra.A més,
va considerar que ja era hora
que la sort arribés a Olot, una
ciutat coneguda “per moltes
desgràcies”. El 2010, la ciutat
també va repartir premis del sor-
teig de Nadal, encara que es va
quedar amb 42.000 euros. Per
la seua part, l’administració de
loteria número 4 de Rubí en va
vendre un dècim complet
(500.000 euros) a una sola per-
sona.

L’administració número 4 de Rubí, on es va repartir part del tercer premi.

❘ MADRID ❘ Com és tradició, els
vuit cinquens premis del sor-
teig de Nadal (cada dècim pre-
miat rep 6.000 euros) van rui-
xar amb milions pràcticament
tota la geografia espanyola. El
primer, l’11419, es va cantar
poc després de la grossa i va
anar a parar a desenes de pro-
víncies. El mateix va passar
amb el segon, el 22343, que
va sortir gairebé tres quarts
d’hora després i també va dei-
xar milions de nord a sud i
d’est a oest, pessigant part
Barcelona, Badalona, Grano-
llers i Castelldefels. I en no-
més quatre minuts més es van
cantar els dos següents cin-
quens premis, el 55448 i el
49257.

El primer es va concentrar
a Santander i a la localitat se-
villana d’Alcalá de Guadaira
i l’altre es va repartir entre lo-
calitats d’Alacant,València,

Guipúscoa, Barcelona,Madrid
i Zamora. Un minut abans de
dos quarts de dotze del matí,
en ple equador del sorteig,
Jhon Deybi i Nayeli Gonzá-
lez van cantar el 30872 i van
portar la sort als veïns d’Al-
gemesí (València) iAlcoi (Ala-
cant), a través d’una agrupa-
ció de la Festa de Moros i Cris-
tians. No va ser fins mitja ho-
ra després, a les 11.59 (entre
les onze i les dotze es van can-
tar cinc cinquens premis, tres
dels quals en quatre minuts)
quan va sortir el sisè dels cin-
quens premis, el 31826, que
va anar a parar a la localitat
deVícar (Almeria). Elx es va
emportar íntegrament el
50769 i l’últim d’aquests vuit
grans premis, el 24616, va vi-
sitar diferents províncies, en-
tre les quals hi ha Lleida, ja
que La Bruixa d’Or en va ven-
dre una sèrie.

Els cinquens premis, molt
repartits, ruixen amb
milions tota la geografia
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VENUT A: Algemesí i Alcoi.

3087211.29

VENUT A:Vicar-el Parador (Almeria).

3182611.59

VENUT A: Elx.

5076912.56

VENUT A: Sort, Castellar delVallès,
Villarcayo, Talavera de la Reina, Bar-
celona, Madrid, Vigo iValladolid.

2461613.13

L’administració de Castelldefels on es va vendre un cinquè.
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