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Barcelona i Girona es reparteixen
el primer premi de la Grossa

La noia que
fugia del pare
de la seva nòvia
és a Turquia

FERRAN NADEU

JULIA CAMACHO
SEVILLA

Retinguda en una comissària turca per no tenir passaport. Jimena Rico, la noia hispano-argentina de 28 anys desapareguda quan
intentava fugir amb la seva nòvia del pare d’aquesta, ha contactat amb la seva mare per explicar
que és a Turquia i en bon estat de
salut.
La família de Jimena, resident
a Torrox (Màlaga), havia denunciat davant la Guàrdia Civil la seva
desaparició perquè no tenien notícies d’ella des de dilluns passat,
quan, després d’un fort enfrontament amb el pare de la seva parella a Dubai i posteriorment a Tbilisi (Geòrgia), totes dues intenta-

La pista de la parella
es va perdre dilluns quan
anaven de Dubai a Istanbul

33Un grup d’afavorides celebra el premi a l’escola de pastisseria del gremi.

La grossa va ser per
El sorteig especial
al 51.393 i la majoria
de Sant Jordi
la va vendre el Gremi
va atorgar més de cinc
de Pastisseria de BCN milions d’euros
EL PERIÓDICO
BARCELONA

B

arcelona i Girona es van repartir el primer premi del
sorteig extraordinari de la
Grossa de Sant Jordi, que es
va celebrar ahir per primera vegada.
El número premiat va ser el 51.393. El
segon premi també es va quedar a la
ciutat de Barcelona. La Generalitat va
repartir més de cinc milions d’euros
en aquest sorteig especial.

La sèrie completa consta de 30
butlletes. Un total de 25 del primer
premi els va repartir el Gremi de Pastisseria de Barcelona entre els seus
associats (2,5 milions d’euros); tres
es van vendre a la ciutat de Girona
(al quiosc del mercat de la plaça del
Lleó i a l’estanc L’Havana) i els dos
restants es van retornar, de manera que l’import de 100.000 euros per
butlleta premiada passarà a incrementar els beneficis que la Loteria

de la Generalitat repartirà entre les
entitats socials catalanes per reforçar, entre altres, el pla de refugiats.
El sorteig es va celebrar al teatre de Blanes (la Selva) perquè va ser
en aquesta localitat on va tocar el
primer premi de la primera Grossa. La rifa va posar a la venda un total de 80.000 números, del 00.000
al 79.999, a un preu de 5 euros cada
butlleta.
El segon premi va
ser per al número 67.555, premiat
amb 32.500 euros per cada bitllet de
cinc euros, i el va repartir l’estanc
Font, situat a la Travessera de les
Corts, 173, de Barcelona.
El tercer premi va recaure en el
SEU DE LOTERIES //

número 75.206, i va resultar premiat amb 15.000 euros per cada una de
les butlletes de cinc euros. El tercer
el va repartir l’estanc Foix de Pont
de Suert (Alta Ribagorça) i l’estanc
Batlle de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat).
El 42.518 va ser el
quart número, premiat amb 5.000
euros la butlleta. L’estanc Montse
Torres de Tortosa (Baix Ebre) i el Carrefour de la Gran Via de l’Hospitalet
de Llobregat van repartir els premis.
La seu de la Loteria de la Generalitat (Gran Via, 639) va vendre el cinquè premi que va anar a parar al número 71.592. Els afortunats cobraran 2.500 euros per butlleta. H
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ven anar al consolat d’Istanbul
per buscar ajuda. L’home, de nacionalitat egípcia, no aprovava la
relació homosexual de la seva filla, i va arribar fins i tot a amenaçar-les de mort.
Fonts de l’ambaixada espanyola a Ankara citades per Efe van
confirmar que, de forma «confusa», la parella ha estat desapareguda durant tres dies. Jimena
Rico i la seva nòvia Shaza Ismail
van ser arrestades sense cap documentació a Samsun, al centre de
Turquia, i des d’allà van ser traslladades a Istanbul, on eren en un
centre a l’espera de ser deportades a Londres, el seu lloc de residència.
Va ser la noia espanyola qui
va alertar la seva mare que estava retinguda sense saber
exactament per qui, i la família es va posar en contacte immediatament amb l’ambaixada per intentar localitzar-la. H

