
 

 

 
 

 

 

30 de gener de 2023 

Loteries de Catalunya fa entrega dels premis de 
la promoció comercial de La Dooble a les entitats 

guanyadores  

 La Dooble, la loteria que va néixer el 2022 com l’alternativa catalana 
a les participacions de Nadal, va celebrar el seu primer sorteig el 
passat 20 de desembre. 

 Entre totes les entitats sense ànim de lucre, que han col·laborat en 
la distribució de bitllets de La Dooble, s’han seleccionat 14 entitats 
mitjançant un generador de números aleatoris. 

 Les categories de premis són les següents: 
o Primer premi: Trenta mil euros (30.000 €) per a l’entitat 

seleccionada en el 1r lloc 
o Segon premi: Vint mil euros (20.000 €) per a cadascuna de les 

tres (3) entitats que resultin seleccionades en els llocs 2n al 
4t. 

o Tercer premi: Deu mil euros (10.000 €) per a cadascuna de les 
deu (10) entitats que han resultat seleccionades en els llocs 
5è al 14è. 

Loteries de Catalunya ha celebrat, avui dilluns 30 de gener a les Cotxeres del Palau 
Robert, l’acte de reconeixement a les entitats guanyadores dels premis de la promoció 
comercial de La Dooble.  

L’Associació de Jubilats de Capçanes va ser l’entitat guanyadora del primer premi, dotat 
de 30.000 €. El segon premi va ser per l’AMPA Institut Moianès, el Club Cotxes Antics 
de Caldes de Montbui i la Societat Aliança Palmarenca, amb 20.000 € per cada entitat. 
Finalment, el tercer premi (10.000 € per entitat) va ser per l’AFA Escola Les Savines, el 
Club de Bitlles Catalanes Sant Feliu Sasserra, l’Associació Sociocultural Aimerics, l’AFA 
Escola Alta Segarra, la Fundació Josep Comas Puigcercós, Catalunya Cultura i Progrés, 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon Nonat, el Club Volei Gironella, l’AFA Flor de 
Neu i el Centre Moral i Cultural del Poblenou. 

Totes aquestes entitats van resultar guanyadores de la promoció comercial de La 
Dooble, la primera loteria associativa del món. Es tracta d’un nou joc que neix amb 
l’objectiu de donar suport al teixit associatiu de Catalunya, com ara associacions 
esportives, entitats culturals o de caràcter social. Com el seu nom indica, oferia un doble 
premi: guanyava el jugador individual i també les entitats que contribueixen a la 
prosperitat i la cohesió social al nostre país.  

En paraules de Marta Espasa, secretària d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
«Avui celebrem que, amb La Dooble, hem trobat una forma més de poder donar suport 
a les associacions catalanes en la seva tasca social». 



 

 

 
 

 

 

Al seu torn, Jaume Torrabadella, director general de Loteries de Catalunya, durant 
l’acte d’entrega de premis de La Dooble, celebrat avui al Palau Robert, ha destacat: 
«Estem molt satisfets de poder donar suport a les associacions catalanes sense ànim 
de lucre en la gestió de les participacions». 

 

Tots els beneficis destinats a accions i programes socials per als col·lectius més 
desfavorits 

Loteries de Catalunya fa més de trenta-cinc anys que està al costat de les persones que 
més ho necessiten. Els beneficis es destinen de manera íntegra al suport de projectes 
socials que es canalitzen a través del Fons de Loteries per la Prosperitat i la Cohesió 
Social. Al llarg de la seva història, l'entitat ha transferit al Departament de Drets Socials  
més de 285 milions d’euros per ser destinats en diferents programes pels col·lectius més 
fràgils de la societat catalana. 
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Contacte de premsa 
 
Laura Molina  - T. 605 719 275 - laura.molina@weareboth.com 
Jordi Trilla - T. 675 786 250 - jordi.trilla@weareboth.com 
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