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Les butlletes originals porten el segell de la coral La Poncella, que les va vendre

Detecten paperetes falses de la 
loteria premiada a Sant Feliu

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Josep Pallarés, president de La Poncella, la seva dona Victòria Molet, i Julián Nuevo, membre de la junta

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Algunes sucursals de 
Catalunya Caixa han detectat 
paperetes falses de la loteria 
de Nadal que va vendre la 
coral La Poncella, de Sant 
Feliu, i que van aconseguir 
repartir part del quart premi 
del sorteig de Nadal. Cada 
butlleta del 25.506 que va fer 
l’entitat coral costava tres 
euros –2,5 de loteria i 0,5 
de donatiu a l’entitat– i està 
premiada amb 2.500 euros. 
Segons informa l’Agència 
Catalana de Notícies, han 
detectat les paperetes algu-
nes oficines de l’entorn de 
Sant Feliu però no la del 
mateix poble, que és la dipo-
sitària dels dècims. En total, 
La Poncella ha repartit uns 
3,7 milions d’euros amb el 
quart premi de Nadal.

Els membres de la coral 
no tenen constància de 
la falsificació butlletes. 
Segons han explicat a EL 9 
NOU, totes les que es van 
vendre estaven numerades 
i portaveu el segell de l’en-
titat. Tots els dècims els 
van dipositar a l’oficina de 
Catalunya Caixa a Sant Feliu. 
Segons han explicat fonts 
d’aquesta entitat financera, 
el cobrament en efectiu de 
les butlletes només es pot 
fer a l’oficina on hi ha diposi-

tats els dècims. Amb tot, les 
persones que tenen compte 
a l’entitat poden gestionar el 
cobrament des de qualsevol 
oficina de l’Estat. Aleshores, 
des de l’oficina on es fa la 
petició s’envien les butlletes 
a la de Sant Feliu. Allà les 
comproven i si es validen es 
fa efectiu l’ingrés.

El pagament de les butlle-
tes premiades –n’hi ha unes 
1.500– s’ha començat a fer 
aquesta setmana. El núme-

ro de participacions que es 
paguen a diari a l’oficina 
de Sant Feliu està limitat 
per la quantitat de diners 
que reben cada dia. Quan 
s’acaben, deixen de fer els 
pagaments fins l’endemà. A 
banda, també s’ha reforçat la 
vigilància a la sucursal amb 
la presència de vigilància pri-
vada. El termini per cobrar 
els diners del premi és de 
tres mesos i, per tant, s’acaba 
el 22 de març.

Sant Celoni recepciona 
la urbanització Royal 
Park 25 anys després 
de fer-se
Passa a formar part del nucli urbà
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Amb la cessió, l’Ajuntament de Sant Celoni passa a ser responsable del manteniment de la urbanització Royal Park

Sant Celoni

L.C./EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha recepcionat la urbanitza-
ció Royal Park situada a la 
Batllòria 25 anys després de 
la seva construcció. El primer 
projecte d’edificació d’aques-
ta zona es va fer l’any 1984 
però fins fa poc no s’ha com-
pletat la construcció de tots 
els serveis necessaris perquè 
l’Ajuntament en fes la recep-
ció. Amb aquesta decisió, el 
consistori passa a ser el res-
ponsable del manteniment 
dels carrers que fins ara havi-
en de fer els propietaris de 
les parcel·les.

El procés s’ha tancat grà-
cies a les obres que han 

tirat endavant l’associació 
de propietaris i la junta de 
compensació de Royal Park 
per aconseguir posar tots els 
serveis al dia.

L’alcalde Francesc Deulo-
feu (CiU) es mostra satis-
fet perquè s’ha aconseguit 
tancar “un tema històric 
després de 25 anys”. També 
creu que la recepció per part 
de l’Ajuntament “és un pas 
important per a la urbanitza-
ció i la gent que hi viu” i “una 
mostra de reconeixement per 
l’esforç que s’ha fet perquè 
Royal Park esdevingués sòl 
urbà”. Amb la recepció de 
la urbanització, l’Ajunta-
ment aconsegueix la cessió 
gratuïta de les zones verdes 
i també de dues parcel·les 

sense edificar propietat de 
l’empresa que va impulsar la 
urbanització del sector i que 
ja havia fet fallida.

La proposta d’acceptació de 
la recepció de la urbanització 

Royal Park es va aprovar en 
el darrer ple municipal amb 
el vot favorable del govern 
de CiU i dels dos partits de 
l’oposició, el PSC i la CUP. 
Segons l’alcalde Deulofeu, la 

recepció d’aquesta urbanit-
zació, que era un dels objec-
tius que s’havien marcat a 
l’inici del mandat, es podrà 
fer efectiva durant el mes de 
gener.

Castellterçol 
destinarà uns 
500.000 euros 
a la millora 
de carrers

Castellterçol

Joan Capdevila

L’Ajuntament de 
Castellterçol invertirà prop 
de 500.000 euros durant 
aquest any en la millora de 
diversos carrers de la vila. 
La millora urbana s’aplicarà 
en trams dels carrers Moià, 
Josep Galles, Escudella, Hos-
pital, Camp d’en Guàrdia, 
Baix, Vic, Plaça dels Estudis, 
Joan Mercadé, Barcelona, 
Mossèn Jaume, Joaquim 
Roger, Joan Maragall, Nord, 
Puigmal, Alzina, Salavert, 
Sant Ignasi, Sant Llogari, 
Sant Francesc, Call cemen-
tiri, Quadro, Rocacorba, 
Ramon Albó, i camí del Solà 
del Sot. El pla municipal, on 
optaven 33 empreses, tam-
bé inclou millores en algun 
punt de la plaça Prat de la 
Riba, on s’hi farà un nou aca-
bat amb pedra natural. 

En alguns casos, només 
es col·locarà una nova capa 
de paviment. En d’altres 
s’aprofitarà l’actuació per 
fer canvis en les canonades 
d’aigua o soterrar el cablatge 
elèctric. També s’aprofitarà 
per fer noves canalitzacions 
de la xarxa de gas natural. El 
pla inclou millores en l’enllu-
menat amb sistemes d’estalvi 
energètic. Per exemple, a la 
carretera de Granera o als 
carrers Sot de la Cleda.

Premi repartit

Sant Feliu de Codines

La loteria es va vendre en 
participacions excepte als 
membres de la junta, que 
se’n van quedar un dècim. 
Cada soci en té almenys 
10 cèntims que s’han con-
vertit en 100 euros. També 
van regalar una butlleta 
als comerços que van ven-
dre talonaris. Cada comerç 
ha rebut 2.500 euros.


