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REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘Catalunya serà la pri-
mera comunitat que tindrà la se-
ua pròpia grossa de Nadal, en-
cara que s’anomenarà Grossa de
Cap d’Any i se sortejarà el 31 de
desembre. Fonts del departament
d’Economia van assegurar que
el sorteig començarà aquest any,
que cada dècim costarà 5 euros
i que el primer premi en repor-
tarà 100.000. Els bitllets sorti-
ran a la venda a finals de setem-
bre i es podran adquirir en co-
merços i als punts de venda ha-
bituals de les loteries de la Ge-

GrossacatalanaperCapd’Any
La Generalitat crea aquesta rifa amb bitllets a 5 euros i amb un premi màxim de 100.000 al dècim,
que es vendran a partir del setembre || La iniciativa ha estat rebuda ambobjeccions per l’oposició

SORTEJOSLOTERIA

Imatge d’arxiu un grup d’afortunats amb la grossa del sorteig de Nadal de la Loteria Nacional.
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Música. El grup Dream’s Quartet actua a la
sala polivalent de l’Hospital Santa Maria.
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Art. Gairebé 700 nens han visitat la Panera
des del passat mes de juliol.
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ITMAR FABREGAT

DADES

100.000
NÚMEROS

La Generalitat traurà a la venda
100.000 números amb 30 sèries
cadascun, la venda dels quals su-
posarà 15 milions d’euros.

5
EUROS

Els dècims de Grossa Cap d’Any
valdran 5 euros. En canvi, els cu-
pons del sorteig de Nadal costen
20 euros.

30%
PER A FINALITATS SOCIALS

El 70% dels ingressos es destina-
rà a pagar els premis i la resta, a
projectes socials.

100.000
EUROS

Els premiats rebran aquesta
quantitat per bitllet premiat amb
el primer premi. El segon serà de
6.500 i el tercer, de 3.000.

neralitat, tot i que no a les admi-
nistracions de loteries de l’Estat,
amb les quals competirà, ja que
el sorteig de la Grossa de Cap
d’Any es farà entre el de la gros-
sa de Nadal i la del Nen.

El 70% del que es recapti es
destinarà a premis i el 30% res-
tant, a finalitats socials. Els in-
gressos de les loteries de la Ge-
neralitat, que serveixen per fi-
nançar projectes socials a Cata-
lunya una vegada descomptats
els premis, han caigut un 41,92%
des del 2008 fins al 2012. En
aquest sentit, l’any passat les set
modalitats de loteria de la Ge-
neralitat, entre les quals hi ha la
6/49 o la Loto Ràpid, van ingres-
sar 39,9milions, davant dels 68,7
milions del 2008.

La iniciativa ha estat acollida
sense entusiasme per l’oposició,
tot i que només ICV i Ciutadans
s’oposen al sorteig. El PSC i el
PPC beneeixen la iniciativa, amb
objeccions, igual que ERC, ja que
adverteixen que pot ser una via
més, però no l’única, per incre-
mentar ingressos. Iniciativa, per
la seua part, considera una “in-
nocentada” el sorteig propi i Ciu-
tadans opina que el Govern dei-
xa el futur dels catalans enmans
de l’“atzar”. Per la seua part,Xa-
vier Gabriel, de La Bruixa d’Or
de Sort, va posar en dubte que
la nova loteria sigui rendible.

ENTREVISTA

Creu que aquesta nova loteria
catalana pot tindre èxit?
Pot tindre cert èxit a causa de
la novetat del sorteig i per fac-
tors polítics. Malgrat tot, crec
que el seu públic potencial són
els clients que ja no compra-
ven loteries de l’Estat per al-
tres motius.
Pot ser competència per a les
loteries de l’Estat?
Les loteries de la Generalitat
ja tenen la seua quota de mer-
cat i no representen una com-
petència per a nosaltres. A
més, encara no estan clars
quins seran els canals de dis-

DavidMasip
PT. DE L’ASSOCIACIÓ DE LOTERIES.

«Podria tindre èxit per la novetat, però
espero que no afecti les nostres vendes»

tribució de la nova grossa ca-
talana ni el format dels premis
del nou sorteig.
Com pot afectar-los en un en-
torn de crisi i descens de ven-
des?
Esperem que les nostres ven-

des no es vegin afectades per
aquesta rifa. En els últims cinc
anys a causa de la crisi hem re-
duït la facturació a la meitat.
I en les vendes per al sorteig
de Nadal d’aquest any, ja es-
tem percebent un descens del
20 per cent respecte a l’any
anterior, malgrat que encara
és molt aviat per fer valora-
cions.
Comhan rebut les administra-
ció de loteria la notícia
d’aquest nou sorteig de la Ge-
neralitat?
Encara estem a l’expectativa
perquè desconeixem el format
dels premis i les condicions,
però crec que, pel que en sa-
bem ara, aquest nou sorteig
pot conviure amb la grossa de
Nadal de l’Estat.

LESCLAUS

Venda

❚ Els dècims, que comptaran amb
una imatge de la senyera, sorti-
ran a la venda al mes de setem-
bre i podran comprar-se als
punts de venda habituals de lo-
teria de Catalunya i també en co-
merços.

Sorteig

❚ Encara no se sap com i on es fa-
rà el sorteig, que tindrà lloc el 31
de desembre.

Rosendo Manrique
Resaltado


