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Van posar a la venda per internet una litografia falsa de Dalí

Antiguitats Plana, de Sant Celoni, 
víctimes d’un estafador ja detingut
Sant Celoni

EL 9 NOU

Els propietaris d’Antiguitats 
Plana, de Sant Celoni, denun-
cien que van ser víctimes 
d’un exgalerista detingut fa 
quinze dies que els va estafar 
en vendre’ls com a originals 
tres litografies falses de la 
sèrie Rellotges tous, del pintor 
Salvador Dalí. Confiats en els 
certificats de garantia que els 
donava el venedor, des d’An-
tiguitats Plana van posar a la 
venda per internet una de les 
tres litografies dalinianes que 
els havia proporcionat i que, 
un cop descoberta l’estafa, 
van saber que eren falses.

La falsificació es va des-
cobrir quan un particular va 
veure a internet una suposada 
litografia de Dalí que tenia 

la mateixa numeració i sèrie 
que la seva. A partir d’aquell 
moment, seguint el fil d’una 
primera denúncia, es va dete-
nir l’exgalerista, que havia 
intentat col·locar 47 litogra-
fies falsificades entre Sant 
Celoni –només tres peces– i 
diverses galeries d’art. I va ser 
aleshores quan la policia va 
demanar als responsables de 
l’establiment de Sant Celoni 
a qui havien comprat les lito-
grafies que anunciaven des 
de la seva web. Des d’Antigui-
tats Plana els ho van dir, i els 
van fer notar, a més, que ells 
havien estat les víctimes de 
l’estafa.

Totes les peces havien estat 
venudes als galeristes per 
l’home detingut per la poli-
cia estatal, que afirma que 
els documents acreditatius 

“havien estat manipulats de 
tal manera que els conferien 
l’aparença d’un document 
real, que induïa fàcilment a 
engany el possible compra-
dor”. Segons fonts policials, 
els investigadors també van 
poder comprovar que vuit 
peces procedien d’un mar-
xant d’art de Barcelona que 
les va cedir –i no vendre– al 
detingut amb 39 peces més, 
suposadament de Dalí de 
la mateixa sèrie que s’han 
pogut recuperar. El marxant 
les havia comprat anys abans, 
segons ha conclòs la policia. 

Les obres recuperades han 
estat dipositades a la Funda-
ció Gala-Dalí, a Figueres, per 
a la seva custòdia i peritatge. 
El material es troba a disposi-
ció del jutjat responsable de 
la instrucció del cas. 
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Meritxell Budó, de CiU

L’alcaldessa de 

la Garriga, nova 

presidenta estatal 

dels fons de 

cooperació

La Garriga

EL 9 NOU

Meritxell Budó, alcaldessa 
de la Garriga, és des fa pocs 
dies la nova presidenta de 
la Confederació de Fons de 
Cooperació de l’Estat, un càr-
rec que durant quatre anys la 
situa al capdavant d’aquest 
ens que agrupa més de tres-
centes entitats públiques de 
la península ibèrica. 

Des de poc després de les 
eleccions municipals, ara fa 
un any, Budó, de CiU, ja era 
la presidenta del Fons Català 
de Cooperació, organisme 
que aquest 2012 té un pres-
supost de 2,8 milions d’euros 
que es destinen a projectes 
de cooperació d’arreu del 
món i a emergències com la 
que s’ha donat ara a la zona 
del Sahel, a l’Àfrica central. 
Budó espera poder ampliar 
les ajudes de cooperació amb 
la col·laboració d’empreses i 
entitats privades.

La Llagosta 
reduirà un 
7,75% la taxa 
d’escombraries
La Llagosta

El govern de la Llagosta 
(ICV-EUiA, CiU i CPLL), 
reduirà un 7,75% la taxa 
d’escombraries per a l’any 
vinent. La decisió s’havia 
de prendre aquest dijous al 
vespre, en un ple municipal, 
amb aquesta edició tancada. 
A més, es congelarà l’IBI, 
l’impost de vehicles, el d’ac-
tivitats econòmiques i el de 
construccions. La resta aug-
mentarà un 2,7%. La reduc-
ció de la taxa de recollida de 
deixalles serà possible arran 
de la concessió del servei a 
l’empresa SERSA a partir de 
l’1 de novembre, i a la menor 
producció de residus per la 
crisi. 

Sant Celoni 

proposa una 

congelació de 

taxes i impostos 

per al 2013

Sant Celoni

EL 9 NOU

El govern de Sant Celoni 
(PSC) proposarà la conge-
lació dels impostos i taxes 
municipals per a l’any vinent 
en el proper ple. L’objectiu 
és “no gravar l’economia de 
la ciutadania”, expliquen 
fonts municipals. A més, es 
mantindran les bonificaci-
ons i se’n crearan de noves 
per afavorir la dinamització 
comercial del municipi. “Res-
pon a la situació econòmica 
actual, una situació complexa 
que ens afecta directament 
tant a la ciutadania com a les 
institucions i també a l’Ajun-
tament, que, tot i patir espe-
cialment una llei de finan-
çament obsoleta, seguim 
apostant per oferir serveis”, 
afirma l’alcalde Joan Castaño 
(PSC). 

La proposta del govern pre-
veu mantenir el rebut de la 
taxa d’escombraries –tot i el 
possible increment del cost 
del servei– i rebaixa el preu 
de la retirada de vehicles per 
adaptar-la als preus del nou 
contracte. També hi ha pre-
vistes bonificacions per a la 
participació en fires i altres 
esdeveniments comercials 
promoguts per l’Ajunta-
ment. Per afavorir l’activitat 
comercial, se suprimeixen 
taxes que graven, fins ara, 
espectacles públics i actuaci-
ons en directe.

El govern del PSC també 
inclou opcions de fracciona-
ment dels pagaments. Serà 
automàtic per als veïns que 
tenen domiciliat el paga-
ment de l’impost de béns 
immobles (IBI) i de la taxa 
d’escombraries. Les persones 
amb problemes econòmics 
podran demanar el pagament 
mensual dels dos tributs.

Foment fa proves a 
la línia del TAV per 
al futur pas de trens 
de passatgers
Mollet del Vallès

L’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries ha 
estat fent des de dissabte 
passat proves al tram de la 
línia del tren d’alta velocitat 
(TAV) entre Mollet i Vilobí 
d’Onyar. Són treballs previs 
a l’obertura d’aquest tram 
de 62 quilòmetres al pas de 
trens AVE amb passatgers. La 
via ja funciona per a trens de 
mercaderies. De Mollet cap 
a Barcelona es treballa en la 
instal·lació de les vies.
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L’ampliació del pont i la nova rotonda donen més seguretat a conductors i vianants

Millora l’accés a les Roquetes, Ruscalleda i Can Bosc, a Vilanova

Una nova rotonda elimina un punt 
negre a la carretera de la Roca

Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

La construcció d’una nova 
rotonda a la carretera de la 
Roca, en terme de Vilanova, 
ha permès eliminar el punt 
negre que hi havia al pont 
sobre el torrent de Céllecs, 
on hi ha els accessos als bar-
ris de les Roquetes, Ruscalle-
da i Can Bosc. Les obres, que 
tenen un pressupost de 2,17 
milions d’euros, estan pràcti-
cament acabades. 

Els treballs han permès 
ampliar el pont sobre la 
riera, que coincidia amb el 

revolt, i construir la rotonda 
de 36 metres de diàmetre 
que facilita l’entrada i sorti-
da dels veïns d’aquestes tres 
urbanitzacions. També s’ha 
modificat el radi del revolt 
per reduir-ne la perillositat. 
“Portàvem nou anys dema-
nant millores en aquest punt 
negre on hi havia hagut 
alguns accidents greus. Crec 
que no n’hi havia més de 
tant dolent com era”, afirma 
l’alcalde Oriol Safont (UpV). 
Amb aquestes obres, “ha 
quedat fantàstic”. Els treballs 
també han inclòs la construc-
ció de nous trams de voreres 

que donen seguretat a les 
persones que van a peu. Tam-
bé s’hi ha instal·lat enllu-
menat. La setmana passada, 
l’Ajuntament i la Diputació 
van signar un conveni a tra-
vés del qual el consistori es 
farà càrrec del manteniment 
de voreres i enllumenat. 

A banda de l’actuació a 
Vilanova, el projecte ha 
incorporat una millora gene-
ral de la senyalització ver-
tical, de les tanques i de les 
proteccions per a motoristes 
en tot el tram de la BV-5001 
de Santa Coloma de Grame-
net a la Roca.


