
sió   35DESEMBRE de 2004

EL REPORTATGE

Milió d'euros per fer-se ric

❚  Anna Santacreu

E l segon premi de la loteria de la
jornada del dissabte 27 de
novembre es va vendre a l’admi-

nistració d’Agramunt, que va repartir un
total de 120.000 euros corresponents a
una sèrie del número 58.964. Això passa-
va el mateix dia en què fèiem el repor-
tatge fotogràfic que il·lustra aquest treball.
Un reportatge que va portar la sort a una
bona colla dels nostres convilatans.

De tota la loteria de l’Estat que es ven
a Agramunt, la meitat es fa pel sorteig
extraordinari de Nadal; un 20% pel de
Reis i un 30% durant la resta de l’any.
Les estimacions més fiables apunten que
a Agramunt es ven més de nou-cents mil
euros d’aquest tipus de loteria. Cal afegir-
hi la que es despatxa pel conjunt de les
altres rifes i jocs.

La concessió d’una administració de lo-
teria es fa per mitjà d’un concurs públic
del Ministeri d’Hisenda. L’any 1986, assa-

Els agramuntins juguem més
d’un milió d’euros a l’any en la
gran varietat de rifes que fun-
cionen al nostre país. Gairebé
el 70% es juga durant l’època
de Nadal i Reis. Prop d’un
centenar d’entitats, comerços i
empreses fan participacions
d’aquestes dues rifes. Des de
l’any 1986 Agramunt disposa
d’una administració oficial que
regenta el matrimoni format
per Jaume Bonet i Maria
Àngels Martín i situada al
carrer Sabateria de Dalt.

bentats el matrimoni Bonet-Martín d’a-
questa possibilitat, s’hi van presentar i
després de complir una sèrie de requisits
els va ser concedida. Els primers núme-
ros de loteria que van vendre va ser pel
sorteig que se celebrava el dia 15 d’agost
de 1986.

Actualment es controla per via
informàtica, és a dir, estan connectats a
Loterías y Apuestas del Estado de forma

continuada, i mitjançant ordinador tenen
actualitzada tota la cartera de premis,
siguin grans o petits. Això els permet
controlar i poder fer efectiu amb rapidesa
els premis dels dècims premiats, encara
que estiguin comprats a qualsevol altra
província d’Espanya.

Tot el mecanisme que comporta la
distribució i venda dels dècims rebuts és
senzilla i minuciosa. Les administracions
reben de Madrid cada dilluns, via
missatger, el paquet de números per
l’import que acostumen a vendre. Es fan
sorteigs els dijous i els dissabtes. Les
administracions locals, al dilluns fan la
liquidació de la setmana anterior.

Diferents sorteigs

A part dels sorteigs de cada setmana hi
ha els sorteigs extraordinaris. Com se sap
el més important és el que se celebra per

El matrimoni Bonet-Martín darrere el mostrador de la seva administració de loteria.
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Nadal. L’any 2003 l’administració de l'estat
va posar a la venda una emissió de 190
sèries per un total de 2.508.000.000
euros de les qual se’n va vendre per un
valor de 2.261.194.660 euros El segon
amb importància és el sorteig del Nen. En
el mateix any 2003 es van recaptar
579.564.360 euros. La loteria ocupa el
segon lloc en el rànquing dels jocs. El pri-
mer lloc l'encapçala les màquines escu-
rabutxaques, i el tercer l’ocupa el Bingo. A
Espanya l’any 2003 es va jugar a la loteria
per un import de 4.746.991.611 euros,
dels quals 79.164.33 corresponen a la
província de Lleida.

EL REPORTATGE

▼

L'any 1995 van vendre el tercer premi del sorteig de Nadal, que va tocar al garatge Vidal.
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van repartir. El dipositari va ser Garatge
Vidal. Dels sorteigs que se celebren
durant la setmana, sempre hi ha algun
que altre premi. Com a mitjana, cada
setmana es reparteixen entre cinc i sis
mil euros. Cal destacar el del dia 27 de
novembre que en van repartir 120.000.

De l’administració d’en Jaume Bonet sur-
ten dècims de loteria cap a Guissona, Ar-
tesa i Butsènit. També té clients a Tàrre-

ga, els quals es vénen a buscar ells mateixos
els dècims. A més d’ell i de la seva dona
Maria Àngels, dóna feina a temps parcial a
una persona. En aquesta administració
també s'hi pot cursar La Primitiva, Bono
Loto, El Gordo i La Quiniela. També parti-
cipen amb un estand a la Fira del Torró i al
Mercat de Nadal. Són unes fires que, per
les dates en què cauen, es despatxa molta
loteria. Val la pena anar-hi.

Des que la família Bonet disposa de
l’administració ha venut dos premis
importants. L’any 1994, amb el número
10.608, va estar agraciada amb el pri-
mer premi del sorteig del dia 24 de juliol
i va repartir 80 milions de les antigues
pessetes. L’any 1995 i pel sorteig de
Nadal va vendre el tercer premi amb el
número 10.831. En aquesta ocasió van
ser 720 milions de pessetes els que es
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Anècdotes
Al llarg d’aquests anys s’han trobat amb

tot tipus d’anècdotes. La que no falla
gairebé cap any, és aquella trucada
d’algun desesperat que busca un núme-
ro en concret, i a través de Loterías y
Apuestas del Estado sap que aquell nú-
mero ha fet cap a l’administració
d’Agramunt. Llavors truca per veure si li
podem fer arribar. L’interessat fa una
transferència i enviem el bitllet en
qüestió.

En alguna ocasió també s’han trobat
que algú els demana un número més alt
dels que entren al sorteig, per exemple
un 70 mil i escaig. Al bombo hi ha tots
els números fins al 65.999. També hi ha
aquell client que sempre, és a dir cada
setmana, juga al mateix número. Per tant
ja hi estan abonats i els l'envien de ma-
nera habitual.

Fa uns quants anys que a l’octubre
ja es comença la campanya de Nadal.
Moltes associacions, entitats i empreses
d’Agramunt –aquest any una noran-
tena–, ja treuen els seus talonaris. Cada
any són més les que fan servir aquest

sistema per recaptar algun caleró amb
el corresponent recàrrec que hi apliquen.
Les participacions sense recàrrec
acostumen a ser de 5 euros, mentre que
a les que n'hi ha s'hi juga 2,4 i el cost és
de 3 euros. ■

Dècims de loteria de
mitjans del segle passat.




