
VOLS OFERIR EL MILLOR SERVEI ALS TURISTES QUE VISITEN LA NOSTRA CIUTAT? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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91114, 02014 i 01714, els números 
més buscats de La Grossa

Atesa l’alta demanda dels nú-
meros 91114, 02014 i 01714, 
Loteria de Catalunya ha decidit 
sortejar-los entre els particu-
lars interessats, els venedors 
del canal convencional i els ope-
radors del canal complementa-
ri. Es faran tres sortejos, un per 
a cadascun dels tres números. 
El primer sorteig es farà el dia 
1 de setembre i serà del núme-
ro 91114. Cada número consta 
de 100 bitllets, 50 dels quals se 
sortejaran entre els venedors 
i els operadors que hagin rea-

litzat una comanda de la loteria 
Grossa Cap d’Any 2014 a 28 
d’agost. Els 50 bitllets restants 
se sortejaran entre les persones 
que hagin participat en el sorteig 
a través del correu electrònic 
grossa91114@gencat.cat o del 
Facebook http://www.face-
book.com/lagrossacat. Al web 
de Loteria de Catalunya, http://
www.loteriadecatalunya.cat, 
podeu trobar les bases d’aquest 
primer sorteig, així com el pòs-
ter promocional, per fer-ne la 
major difusió possible.

Des del passat 5 de juliol els 
bitllets La Grossa de Cap 
d’Any per al 2014 ja es troben 
a la venda per 5 euros. El sor-
teig d’enguany sortirà amb 
una tirada inicial de 50 milions 
d’euros, és a dir, cada número 
comptarà amb 100 bitllets de 5 
euros, per la qual cosa l’import 
disponible d’un mateix núme-
ro serà de 500 euros. El sor-
teig de la Grossa se celebrarà 
el 31 de desembre de 2014. 
Enguany s’oferirà la possibi-
litat de seleccionar números 
concrets i reservar-los a través 
del punt de venda o de Lote-
ria de Catalunya. Com que les 
sèries són més llargues, cada 
número té 100 repeticions, hi 
ha més possibilitat de fer par-
ticipacions. Una altra de les 
novetats d’aquest any és que, 
a partir del proper mes de set-

embre, es podran comprar nú-
meros per Internet a la pàgina 
web de Loteria de Catalunya. 
La Grossa 2014 destinarà el 
70% de les vendes a premis. Si 
es venen els 50 milions inicials 
posats a la venda, es destina-
ran uns 35 milions d’euros a premis. 
Com l’any passat, els premis principals 
seran de 20.000 euros per euro jugat en 

Ja podeu adquirir a través del Gremi els bitllets 
per al sorteig de La Grossa de Cap d’Any 2014

cer premi. Enguany el període 
de venda serà més llarg, per-
què la Grossa s’ha començat 
a comercialitzar a principis de 
juliol i els punts de venda ha-
bituals de Loteria de Catalun-
ya podran retornar els núme-
ros no venuts per assegurar 
que hi ha loteria fins els darrer 
moment.

També com al 213, la Grossa 
2014 destinarà els seus benefi-
cis a programes socials a Ca-
talunya. Des de l’any 1992, Lo-
teria de Catalunya ha destinat 
íntegrament els seus beneficis 
a programes socials a través 
del Departament de Benes-
tar Social i Família. El primer 
sorteig de La Grossa de Cap 
d’Any, celebrat el 31 de desem-
bre de 2013, va destinar més de 
5,8 milions d’euros al Departa-
ment de Benestar Social i Fa-

mília, import que representa el 
23% de les vendes. Si voleu dis-
tribuir números per al sorteig 
de La Grossa de Cap d’Any des 
del vostre establiment, podeu 
adreçar-vos a l’equip del Gremi. 
Per més informació, contacteu 

El sorteig de La Grossa de Cap d’Any 2014 repeteix la imatge publicitària de 
l’any anterior i continuarà passejant la característica capgrossa.

el cas del primer premi; de 6.500 euros 
per euro jugat en el segon premi; i de 
3.000 euros jugat quan es tracti del ter-

amb Marta Quer a través del telèfon del 
Gremi o bé per correu electrònic (marta.
quer@gremirestauracio.com).

El sorteig d’enguany 
surt amb una tirada de 
50 milions d’euros

Els beneficis de La 
Grossa es destinen a 
programes socials


