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Oriol junqueras. President d’ERC i exvicepresident del govern de la Generalitat

“Els partits espanyols
són molt covards”
“És imprescindible que
les forces independentistes
seiem en una taula
per analitzar el
moment actual”

“JxCat va trencar la unitat
que hi havia en la votació
del suplicatori. (...) Si va
al Suprem, Laura Borràs
no tindrà un judici just”

“Aquest és el desig i la
petició, la mesa de diàleg
s’ha de reunir al juliol,
com més aviat millor, però
tampoc anirà d’un dia”

Messi abandona l’estadi capcot ■ EFE

El Barça regala
mitja lliga
Els blaugrana no passen
de l’empat a 2 a Balaídos

10 anys després
Anàlisi de què va
significar la
sentència del TC
contra l’Estatut

L’opinió

Artur Mas i Gavarró

Un desastre
democràtic,
una oportunitat
política
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Els polítics a la capçalera de la manifestació del 10 de juliol del 2010 ■ EFE
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Deu anys de la
sentència que
va sacsejar
Catalunya

Els experts debaten
si va ser la causa
o un factor més
del procés
independentista

L’exespai
convergent
es
fa miques

Es presenta el PNC,
liderat per Marta
Pascal, i s’endureix
la divisió entre
JxCat i el PDeCAT

Oriol Junqueras President d’ERC i exvicepresident del govern de la Generalitat

“Mai hem
reclamat
eleccions”

UNITAT · “És imprescindible que les forces independentistes seiem en
una taula per analitzar el moment actual” PUIGDEMONT · “Sí, dins de
les possibilitats, hi ha contacte” JUDICI · “Era una farsa; va ser venjança”
Xevi Xirgo
SANT JOAN DE VILATORRADA

El líder d’ERC, Oriol Junqueras,
repassa, en aquesta entrevista
feta a través d’un qüestionari
respost divendres passat, l’actualitat política catalana i parla
de la seva situació personal. És
crític amb Podem i amb Pablo
Iglesias, defensa que ERC mai
no ha reclamat eleccions a Catalunya i que l’independentisme
ha de treballar per una estratègia compartida. Diu també que
la diputada de JxCat Laura Borràs no tindrà un judici just si va
al Suprem.
Com està?
Estic fort, animat i treballant
intensament, aquests dies, per
preparar les classes que estic
fent aquest mes i el proper. I
amb ganes de poder treballar en
la promoció del llibre que ha
sortit a la venda.
El Tribunal Constitucional acaba de rebutjar la suspensió de
les condemnes als presos independentistes. Entrava dins allò
previsible?
Sí, intuïem que es rebutjaria. La
justícia arribarà d’Europa, no
dels tribunals de l’Estat espanyol.
Oriol Junqueras, el darrer cop que va trepitjar el Parlament, al gener,
quan va comparèixer en la comissió d’investigació sobre el 155 ■ EFE

Què és el que més l’ha sorprès
de tot el procés judicial que

l’afecta?
Sabíem que era una farsa i que
no hi hauria justícia ni un procés net, sinó venjança. Estem
davant d’un cas de manual de
dret penal de l’enemic i de causa general contra un moviment
polític democràtic. Volen acabar amb la dissidència, amb
l’únic moviment que pot trencar el règim del 78. El que probablement no esperàvem és que
ho farien tot tan malament:
molts dels informes són patètics i en la sentència hi ha errors molt greus, com ara condemnar Dolors Bassa per ser
consellera d’Educació. Si no fos
tan greu, faria riure, perquè
sembla una pel·lícula dolenta
dels anys seixanta.
Continua, doncs, confiant que
el cas es resoldrà a Europa i que
es resoldrà favorablement?
No tenim cap dubte que la justícia ha d’arribar d’Europa. Res
del que hem fet és delicte, res.
Organitzar un referèndum no
és cap delicte. Haurem de treballar perquè sigui l’Estat que acabi condemnat.
Llavors, què li passa a la justícia espanyola?
Que no és justícia, sinó un estat actuant de manera venjativa i intentant enviar un avís a
tota la societat catalana perquè
ningú no s’atreveixi a ser inde-

pendentista. Estan molt equivocats: la presó és una etapa
més d’aquest camí inexorable
que hem pres cap a la llibertat
del nostre país. La independència de Catalunya és irreversible
i la velocitat dependrà de la força que siguem capaços d’acumular i que puguem sostenir
en el temps.
El Suprem ha fixat que el final
de la seva inhabilitació és el juliol del 2031, d’aquí a 11 anys.
Arribarà abans?
Treballarem per sortir molt
abans, sí. Creiem que hem
d’aturar aquesta causa general
contra l’independentisme i la
via és l’amnistia. Tornar a la política un conflicte que és polític i
que mai no hauria d’haver anat
a parar als tribunals. Però els
partits espanyols són molt covards i no s’han atrevit a abordar políticament la qüestió. No
tinc cap dubte que acabarem
sent independents.
Li han robat uns anys de vida
política, però sobretot de vida
personal i familiar.
Sí. No puc veure créixer els
meus fills i, probablement, quan
surti m’hauré perdut una gran
part de les seves primeres etapes. Sempre vaig ser conscient
que podíem acabar a la presó,
però també que aquesta etapa
l’havíem de passar. L’Estat aca-
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Ha arribat l’hora
per a Podem
Emma Ansola

barà pagant molt cara aquesta
decisió d’empresonar-nos.
Han passat prop de mil dies a la
presó. Com es paeix, aquesta
situació?
No es paeix, però un va convivint amb la situació, i més tenint en compte que les meves
conviccions estan més intactes
que mai. Sé per què som a la
presó i això ens dona tranquillitat d’esperit: som presos polítics i els nostres conciutadans
ho saben.
Com ha passat la crisi sanitària
a la presó?
La veritat és que els presos
polítics hem patit un doble
confinament: la presó injusta
i l’aïllament forçat per la Covid-19, sense poder veure la família i els amics.
Calia suspendre’ls els permisos?
Era un moment sanitari excepcional.
Té prou recursos Catalunya per
sortir-se’n, de la crisi econòmica i social que vindrà al darrere
de la sanitària?
Catalunya té prou recursos per
tirar endavant, sempre ho ha
demostrat, i la nostra gent ha
estat a l’alçada sanitària i ara ho
estarà en l’emergència econòmica, però és evident que, si fóssim un estat independent, la
sortida de la crisi seria molt
més ràpida, perquè hem demostrat que som capaços de gestionar millor els nostres recursos.
I, sobretot, perquè la nostra societat genera prou recursos per

La convocatòria ahir dels sindicats al carrer, atesa la
crisi econòmica i social que estem vivint i viurem fins i
tot amb intensitat els pròxims dies, no va reflectir la
presa de consciència que molts col·lectius estan expressant arran del desvergonyiment amb què un govern sense diners a la caixa està afavorint un cop més
els tenidors de grans fortunes, als quals un cop més el

PSOE els perdona els seus paradisos fiscals i que tributin per sota del 0,3%. Un govern que, diuen, és dels
més progressistes, però que molts es conformarien
que fos el més just de la història. És ara el moment
d’aplicar d’una vegada mecanismes de distribució de
la riquesa, i si no és així els de Pablo Iglesias haurien
d’abandonar el govern sense falta. ■

❝

❝

JxCat va decidir
trencar la unitat que
s’havia aconseguit
pel suplicatori [...]
Borràs no tindrà un
judici just al Suprem

El desig és que la
mesa de diàleg es
reuneixi com abans
millor, aquest juliol,
però tampoc anirà
d’un dia

sortir-se’n. Però malauradament aquests recursos no reverteixen a Catalunya.

Jové han pagat unes fiances
milionàries, el judici a Trapero
s’ha acabat fa pocs dies, ja hi
ha data en el TSJC per al judici
a la mesa i hi ha encara un
munt de causes obertes. És
possible cap desescalada judicial?
És evident que les clavegueres
de l’Estat han posat el focus sobre l’independentisme i aquí és
on el govern espanyol ha de decidir si vol continuar en el bàndol de la repressió política o en
el de la desescalada judicial.

fos absolt; el mateix que hauria
d’haver passat amb el nostre judici. Però, malauradament, no
som davant de l’aplicació d’un
sistema de justícia, sinó d’un intent d’escarment i de venjança
per atemorir tota la ciutadania
del nostre país que creu i lluita
per la independència de Catalunya. Però ja hem demostrat que
no se’n sortiran. No deixarem
de treballar fins aconseguir-ho.
Crec que l’Estat se n’hauria de
d’adonar que perd el temps.

Sempre vaig ser
conscient que
podíem acabar a la
presó, però també
que aquesta etapa
l’havíem de passar

El president Torra ha topat sovint amb el president Sánchez,
quan es parlava de les mesures
que calia prendre en aquesta
crisi. I hem sentit el vicepresident Aragonès reclamant també el retorn de competències.
Quina valoració en fa, de la gestió que ha fet de la crisi el govern català?
El govern ha fet tot el que ha pogut en unes condicions molt adverses i em sento especialment
orgullós de la feina de la consellera Vergés al capdavant de la
crisi sanitària i ara de les mesures econòmiques per a la reconstrucció que planteja el vicepresident Aragonès. Sovint,
hem tingut la sensació d’haver
de fer front a la crisi sanitària
amb una mà lligada a l’esquena
i, malgrat tot, crec que la valoració que en podem fer és bona.
No sembla que en l’àmbit judicial hi hagi treva. Salvadó i

Diguem-ho a la inversa: una
desesalada política, hauria de
dur necessàriament a una de
judicial?
No entendria una cosa sense
l’altra.
Trapero no serà condemnat per
rebel·lió, però la fiscalia demana pena per sedició o desobediència. Que la condemna sigui
per una cosa o per una altra, o
que el major sigui absolt, seria
símptoma d’alguna cosa? D’algun canvi?
El que hauria de passar és que

❝

El cas de la diputada de JxCat
Laura Borràs forma part de la
repressió de l’Estat?
La veritat és que no conec en detall el cas, pel que m’han comentat els meus companys, la documentació és molt exagerada i
amb un cert biaix, més enllà de
si els fets són certs o no. Sembla
evident que, si la persona acusada no fos independentista i formés part del règim del 78, algunes coses anirien diferent. Una
altra cosa són els fets concrets i
la repercussió que pot tenir en el
conjunt del moviment.

Per què no van votar en contra
del suplicatori?
Després de diverses reunions
amb les forces polítiques independentistes, es va tancar una
proposta, que era iniciativa de
JxCat, i que era no votar. Tots
vam creure que era encertada,
perquè, malgrat que la votació
estava perduda, permetia mostrar rebuig i no reconèixer
aquella votació, però, en el darrer moment, els companys de
Jxcat van decidir trencar la unitat que s’havia aconseguit.
Creu que Borràs tindrà un judici just?
Si va al Suprem, estic convençut que no tindrà un judici just.
És difícil que hi hagi cap acord
polític si la mesa de diàleg no
es reuneix, no?
Evidentment, però hi ha el compromís que es torni a reunir durant el mes de juliol.
La sensació és que el govern
Sánchez els va donant llargues.
Un munt de càrrecs republicans, però també de JxCat, han
reclamat en moltes ocasions
les darreres setmanes aquesta
segona reunió. Després que la
mesa fos un acord signat entre
PSOE i ERC, té la sensació que
Sánchez ha incomplert l’acord?
Que els ha pres el pèl en algun
moment?
La mesa ens permet parlar de
govern a govern, que ens reconeguem mútuament com a subjecte polític. Malgrat saber que
Passa a la plana següent.
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tre. Les decisions que afecten
Catalunya les han de poder decidir els seus ciutadans i representants polítics. Per això, estic
convençut que serà una decisió
consensuada amb temps.

els acords seran molt difícils, és
evident que representa un pas
inèdit; per això tothom la reclama. També sabem que el PSOE
no la volia, i que l’hauríem de
forçar, i això vam fer i això seguirem fent. És una oportunitat, difícil, però una oportunitat
i es demostra quan tothom la
reclama.

Acceptarien un candidat alternatiu de JxCat a la presidència
de la Generalitat per esgotar la
legislatura?
Ens agradaria saber quines són
l’estratègia i les opcions que
contemplen a JxCat. No volem
arribar al darrer minut sense
informació i havent de fer front
a xantatges d’última hora. Les
coses no es fan així. Crec que
sent un govern de coalició pràcticament al 50% és el mínim
que es pot esperar. Però no tinc
cap dubte que no ens trobarem
amb aquesta situació.

Pere Aragonès ha posat un ultimàtum i hi ha posat data: la
mesa s’hauria de reunir abans
del 15 de juliol. Què passa si no
és així?
Aquest és el desig i la petició,
com abans millor, però tampoc
anirà d’un dia. Hi ha el compromís que es reuneixi de nou al juliol i seguirem treballant perquè
la mesa sigui un dels elements
que ens ha de dur al referèndum inevitable.
A Sánchez li és més barat, políticament parlant, arribar a
acords amb Ciutadans que amb
vostès?
Sí, han trobat un zombi polític
molt útil, però és evident que el
que intenta el PSOE no és possible. I una dada: ERC té més diputats a Madrid que Ciutadans
a tot l’Estat.
És incompatible la geometria
variable que practica Sánchez?
Pot pactar amb Ciutadans i
amb vostès els pressupostos,
per exemple?
És força incompatible. El nostre
projecte polític és als antípodes
del de Ciutadans en tot i, per
tant, és evident que el PSOE
haurà d’acabar triant. En tot
cas, crec que és molt cridaner el
silenci de Podem i de Pablo Iglesias en aquest apropament del
govern espanyol a la dreta reaccionària. A vegades, tantes ganes d’arribar al govern fan
aquestes coses.
I a Catalunya, com definiria les
relacions entre els dos socis de
govern? Perquè el govern Sánchez ha dit que, abans de reprendre les reunions, potser
primer s’han de posar d’acord
els dos socis de govern a Catalunya.
Les relacions són les normals en
un govern de coalició. És evident que poden existir diferències, però, alhora, sabem que hi
ha un objectiu comú.
Els desacords que hem vist en
el govern els darrers dies, o setmanes, fa que Sánchez aprofiti
la situació?
Com diu la dita, veiem la palla
a l’ull aliè i no la biga al propi,
perquè em fa la sensació que
Podem no se sent gaire còmo-

Junqueras, el març passat, el dia que va sortir per primer cop de presó amb un permís penitenciari ■ QUIM PUIG

❝

❝

Amb Ciutadans,
Sánchez ha trobat un
zombi polític molt
útil, però el que
intenta el PSOE no és
possible

És molt cridaner el
silenci de Podem i
d’Iglesias en aquest
apropament del
govern Sánchez a la
dreta reaccionària

de amb els girs del govern espanyol.

actual, fer una diagnosi compartida des de l’octubre del
2017 fins avui i tracem una estratègia compartida. Creiem
que és imprescindible per continuar el camí que hem de fer
junts i fa molt de temps que ho
reclamem. Estic convençut que
ho farem.

És evident que l’estratègia dels
partits en el govern català és
diferent. JxCat continua molesta perquè la mesa de diàleg es
va constituir gràcies a un acord
d’investidura en què ells no van
participar?
Això ho haurien de respondre
ells. En tot cas, nosaltres sempre posem tota la nostra força
democràtica al servei del país.
Vam aconseguir una mesa de
negociació per abordar el conflicte polític, el “sit and talk”
que es clamava als carrers, i
l’hem posat al servei del govern
de la Generalitat. Sempre hem
entès el nostre partit com una
eina, només una eina, per servir
la ciutadania i transformar el
nostre país.
Si hi ha cap possibilitat d’un
acord estratègic unitari, passa
també per un acord JunquerasPuigdemont?
És imprescindible que les forces
independentistes seiem en una
taula per analitzar el moment

Hi manté cap contacte, amb
Puigdemont?
Sí, dins de les possibilitats, hi ha
contacte.
El clima preelectoral a Catalunya és el que impedeix arribar a
acords?
No, és la dinàmica de competició i de retrets en què ha entrat
el moviment independentista, i
s’ha de trencar. Tots volem la
independència del nostre país i
la gran majoria coincidim que
caldrà fer-ho a través d’un nou
referèndum. Doncs posem-nos
a treballar i deixem de criminalitzar el company del costat.
Sense una estratègia compartida, no podrem fer la independència. Com sempre diem, el
nostre rival no és un altre partit

❝

Mai no hem reclamat
eleccions; es van voler
malinterpretar les
meves paraules. El
que reclamem és
consensuar els passos

independentista, mai.
Pactar una data per a les eleccions és el que reclamen poder
fer amb el president Torra?
Volem poder conèixer i consensuar l’estratègia de JxCat els
propers mesos i com fer front
conjuntament a la possible inhabilitació del president Torra.
Crec que és el normal en un govern de coalició.
Reclamen pactar una data o fer
les eleccions ara? Si fos per
vostè, s’han de fer aquest mateix any?
Mai no hem reclamat eleccions.
Crec que es va voler malinterpretar les meves paraules. El
que hem reclamat sempre és
poder consensuar els passos
que venen a partir d’ara i els calendaris.
Si els tribunals acaben inhabilitant Torra aquesta tardor, és
partidari d’anar a eleccions?
El que hauríem d’evitar és que
un jutge espanyol ens imposi la
data i la direcció de la política
catalana. No ho podem perme-

La situació d’emergència sanitària és el principal argument
que esgrimeix el president Torra per dir que ara no toca anar a
eleccions. El comparteix,
aquest argument?
L’emergència sanitària és la primera preocupació i la consellera
Vergés ha fet una feina extraordinària. Ara, tenim una segona
prioritat, que és la recuperació
econòmica i la reconstrucció
que lidera el vicepresident Aragonès. En tot cas, probablement l’error és haver executat
precipitadament la legislatura i
haver-ho fet en diferit.
Creu que en unes noves eleccions hi ha cap fórmula perquè
l’independentisme faci alguna
proposta conjunta, com sí que
ha passat, per exemple, amb les
conclusions de la comissió d’investigació del 155?
Estic convençut que l’independentisme trobarà una fórmula i
una proposta de present i futur.
Hem de treballar una estratègia
compartida. Els qui som independentistes de tota la vida no
ens cansarem mai a trobar les
vies i eines necessàries per fer la
independència.
Fa poques setmanes, entrevistàvem la portaveu del govern,
Meritxell Budó, i argumentava
que per més discrepàncies que
hi pugui haver amb vostès, hi
ha encara més coses que els
uneixen. I que després de dues
legislatures governant junts, és
més que probable que ho hagin
de fer en la propera. Hi està
d’acord?
Sempre hem defensat això. Volem seguir sumant encara més
força a les majories actuals. Mai
no hem defensat canviar-les per
unes altres. I esperem que ningú no tingui aquestes intenPassa a la plana següent.
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cions, perquè, malauradament,
ja hem vist alguns experiments.
Estic d’acord que caldrà un
gran acord entre les forces sobiranistes. Cadascú des de les seves ideologies; per part nostra,
des del republicanisme d’esquerres en què hem militat
sempre.
Hi ha dirigents d’ERC, però, que
no s’han amagat de dir públicament que són partidaris que, en
un futur govern a la Generalitat, hi siguin també els comuns.
Si les forces independentistes
sumen, aquesta suma és la que
primer passa al davant? Compta els comuns com a independentistes?

Sempre hem defensat la idea de
sumar grans majories, però
mantenint les actuals. El primer és donar la veu als ciutadans i que ells triïn qui volen
que els governin. Per part nostra, i amb tota la modèstia i responsabilitat, creiem que som
capaços de liderar el país i durlo a la independència sense deixar a ningú enrere.
El líder de Podem i soci de go-

❝

No volem haver de
fer front a xantatges
d’última hora. Sent
un govern de
coalició, és el mínim
que es pot esperar
vern a Espanya, Pablo Iglesias,
ha fet prou pel retorn de la mesa de diàleg que comentava?

Des que s’ha constituït aquest
govern espanyol, hem tingut
massa sovint la sensació que
només estava format pel
PSOE. Ens agradaria veure
més Podem. En aquesta qüestió, també.
Hi manté contacte, amb Iglesias?

De forma interposada. Però no
em cal; confio plenament en la
direcció d’ERC.
Allà on sí que s’han posat
d’acord ERC, JxCat, comuns i
Bildu és a demanar la investigació del rei emèrit.

❝

El que hauríem
d’evitar és que un
jutge espanyol ens
imposi la data i la
direcció de la política
catalana
El meu grup a Madrid denuncia,
sempre que en té l’ocasió, la corrupció, també de la monarquia.
Però això és quelcom impossible al regne d’Espanya, on fins i
tot es veten les compareixences, com ara recentment li va
passar a la diputada Carolina
Telechea.

Aquests darrers dies, JxCat i
ERC parlen sovint de la necessitat d’una estratègia unitària.
En parlen però no la practiquen.
Què els separa?

Com tot, s’ha d’anar treballant,
però l’important és el resultat final i no la feina prèvia. De moment, parlem molt, que és important, i estic convençut que
serem capaços de trobar-ho.

❝

L’ANC ha de fer com
la resta d’entitats
sobiranistes: ser
capaç de sumar més
persones al projecte
independentista
La veu possible, una unitat estratègica?

Sens dubte.

Per fer què? El president Torra
ha insistit, fa pocs dies, en la
possibilitat de fer un nou referèndum. És una opció?

Jo i els meus companys som a la
presó o a l’exili per haver fet
possible un referèndum, i vam
demostrar que érem capaços de
fer-ho possible amb un estat en
contra. Ara, el que cal és traçar
un camí conjunt, que ens porti
de nou a una fase resolutiva i a
la victòria definitiva. No tinc
cap dubte que Catalunya serà
independent. Si persistim, guanyarem.

Entén, que molts independentistes estiguin decebuts amb
els partits polítics perquè no es
posen d’acord?

Puc entendre la decepció, però
també veig la il·lusió als ulls
de la gent quan els demanem
confiança i esperança en el futur. I això és responsabilitat
de tothom.
A pocs mesos d’una nova Diada,
com creu que ha de ser?

El màxim d’inclusiva que es pugui, com sempre hem defensat
nosaltres. Que sigui capaç de
sumar i no restar, en què tothom se senti còmode i participativa. I més aquest any tan difícil que estem passant com a
societat. Ara més que mai, necessitem mirar-nos als ulls i
veure l’esperança en el futur
que ens espera.
Quin paper ha de jugar l’ANC?
Què li sembla la reelecció d’Elisenda Paluzie, que parla d’unilateralitat?

El paper de l’ANC ha de ser el
mateix que el de la resta d’entitats o partits sobiranistes: ser
capaç de sumar més persones al
projecte independentista. ■

El joc

LOTERÍA NACIONAL
SORTEIG DEL DIA 27 DE JUNY DEL 2020
Deu sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS NÚMEROS

2
EUROS NÚMEROS

3
EUROS NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries dels
números premiats, classiﬁcats per la seva xifra ﬁnal

28
20

SORTEIG

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS NÚMEROS

5
EUROS NÚMEROS

6
EUROS NÚMEROS

7
EUROS NÚMEROS

8
EUROS

9
NÚMEROS EUROS

NÚMEROS

44100........ 750
44110........ 750
44120........ 750
44130........ 750
44140........ 750
44150........ 750
44160........ 750
44170........ 750
44180........ 750
44190........ 750

44101........ 750
44111........ 750
44121........ 750
44131........ 750
44141........ 750
44151........ 750
44161........ 750
44171........ 750
44181........ 750
44191........ 750

44102........ 750
44112........ 750
44122........ 750
44132........ 750
44142........ 750
44152........ 750
44162........ 750
44172........ 750
44182........ 750
44192........ 750

44103.......1.050
44113........ 750
44123........ 750
44133........ 750
44143........ 750
44153........ 750
44163........ 750
44173........ 750
44183........ 750
44193........ 750

44104........ 750
44114........ 750
44124........ 750
44134........ 750
44144........ 750
44154........ 750
44164........ 750
44174........ 750
44184........ 750
44194........ 750

44105........ 750
44115........ 750
44125........ 750
44135........ 750
44145........ 750
44155........ 750
44165........ 750
44175........ 750
44185........ 750
44195........ 750

44106........ 900
44116........ 900
44126........ 900
44136........ 900
44146.......1.650
44156........ 900
44166........ 900
44176........ 900
44186........ 900
44196........ 900

44107........ 750
44117........ 750
44127........ 750
44137........ 750
44147........ 750
44157........ 750
44167......24.750
44177........ 750
44187........ 750
44197........ 750

44108........ 900
44118........ 900
44128........ 900
44138.......1.200
44148........ 900
44158........ 900
44168... 1.300.000
44178........ 900
44188........ 900
44198........ 900

44109........ 900
44119........ 900
44129........ 900
44139........ 900
44149........ 900
44159........ 900
44169......24.900
44179........ 900
44189........ 900
44199........ 900

63500........ 750
63510........ 750
63520........ 750
63530........ 750
63540........ 750
63550........ 750
63560......16.075
63570........ 750
63580........ 750
63590........ 750

63501........ 750
63511........ 750
63521........ 750
63531........ 750
63541........ 750
63551........ 750
63561.....250.000
63571........ 750
63581........ 750
63591........ 750

63502........ 750
63512........ 750
63522........ 750
63532........ 750
63542........ 750
63552........ 750
63562......16.075
63572........ 750
63582........ 750
63592........ 750

63503.......1.050
63513........ 750
63523........ 750
63533........ 750
63543........ 750
63553........ 750
63563........ 750
63573........ 750
63583........ 750
63593........ 750

63504........ 750
63514........ 750
63524........ 750
63534........ 750
63544........ 750
63554........ 750
63564........ 750
63574........ 750
63584........ 750
63594........ 750

63505........ 750
63515........ 750
63525........ 750
63535........ 750
63545........ 750
63555........ 750
63565........ 750
63575........ 750
63585........ 750
63595........ 750

63506........ 900
63516........ 900
63526........ 900
63536........ 900
63546........ 900
63556........ 900
63566........ 900
63576........ 900
63586........ 900
63596........ 900

63507........ 750
63517........ 750
63527........ 750
63537........ 750
63547........ 750
63557........ 750
63567........ 750
63577........ 750
63587........ 750
63597........ 750

63508........ 900
63518........ 900
63528........ 900
63538.......1.200
63548........ 900
63558........ 900
63568.......1.650
63578........ 900
63588........ 900
63598........ 900

63509........ 900
63519........ 900
63529........ 900
63539........ 900
63549........ 900
63559........ 900
63569........ 900
63579........ 900
63589........ 900
63599........ 900

Terminacions

Terminacions

Terminacions
6620.......3.750

Terminacions
261........ 750
801........ 750
961........ 750

Terminacions
302........ 750
632........ 750

Terminacions
4723.......3.750
473........ 750
733........ 750
03........ 300

Terminacions
434........ 750

Terminacions

Terminacions

7885.......3.750
625........ 750

1766.......3.900
146........ 900
376........ 900
6........ 150

AQUEST SORTEIG POSA EN JOC UN IMPORT TOTAL DE 105.000.000 € EN PREMIS.
També hi participen les butlletes del dia 4 d’abril del 2020

PREMI ESPECIAL
14.870.000 €

Terminacions
247........ 750
297........ 750
407........ 750

Núm. 44168
PRIMER PREMI

2408.......3.900
168.......1.650
738.......1.200
38........ 450
68........ 900
8........ 150

9........ 150

FRACCIÓ

SÈRIE

PREMI ACUMULAT

10a

1a

15.000.000 €

