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Sant Celoni 
lliura els primers 
premis per a 
emprenedors 
locals

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament, el Cercle Eco-
nòmic i Social Baix Montseny, 
l’Associació d’Emprenedors 
Baix Montseny, el PIMEC-
Vallès Oriental i UBIC Sant 
Celoni van lliurar, dijous, els 
primers Premis Sant Celoni 
d’Emprenedoria i Empresa. 
Els guardonats (entre 18 
projectes presentats) van ser, 
en la categoria de projecte 
jove, els alumnes del curs 
2010/2011 del mòdul d’auxili-
ar en vendes, oficina i atenció 
al públic del PQPI-PTT, per 
Ecoimagine, empresa virtual 
de venda de bijuteria alter-
nativa, del qual el jurat va 
valorar l’originalitat i la inte-
gració de criteris de sosteni-
bilitat i noves tecnologies; el 
premi van ser 250 euros.

En la categoria de plans 
d’empresa, els guanyadors 
van ser Mar Joaquín i Maria 
Fonseca, pel projecte El talle-
ret tèxtil: teixit a la carta. 
La qualitat tècnica del pla 
i la combinació de tradició 
artesana i innovació van 
ser alguns dels factors que 
van convèncer el jurat; el 
premi va consistir en un any 
gratuït al viver d’empreses 
local. En darrer terme, en la 
categoria d’empresa de nova 
creació, el guanyador va ser 
Josep M. Pascual i l’empresa 
Passejades amb Història, 
que va merèixer el guardó 
per la promoció de valors de 
conservació del patrimoni 
cultural i de difusió del ter-
ritori del Baix Montseny. El 
premi va ser una beca de for-
mació empresarial valorada 
en 1.600 euros i un curs de 
coaching en veler. Aquests 
guardons seran bianuals.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
Caldes de Montbui

La societat Mamadecasa Ser-
vicios a la Maternidad, dedi-
cada a la prestació de serveis 
a domicili i de companyia en 
dones embarassades, nadons, 
persones de la tercera edat, 
venda a l’engròs i al detall de 
productes específics per a les 
dones embarassades, nadons, 
i persones de la tercera edat; 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 1.288 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 4.292 euros.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Abba Pintats Tecnics, SL, 
dedicada al disseny, produc-
ció, explotació, promoció i 
comercialització de botigues 
virtuals per a la venda de 
tota classe de productes i 
articles a través d’internet, 
gestió i manteniment de les 
esmentades botigues vir-
tuals. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Marcello 
Pediglieri. Adreça: camí de la 
Caseta, 16. 

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Construcciones Azilai, SL, 
dedicada a la promoció, 
urbanització, parcel·lació 
de terrenys i compravenda 
al comptat o a terminis, 
permuta o qualsevol altre 
dispositiu o d’administració 
de finques, tant rústiques 
com urbanes, serveis de nete-
ja d’oficines, etc. Capital: 
3.009 euros. Administrador: 
Abderrahim Ait Baaia. Adre-
ça: plaça del Sud, 4.  

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Transports i Reciclatges 
Rosegal, SL, dedicada al 
transport terrestre de 
tot tipus de mercaderi-
es, així com la recollida i 
il·luminació, tractament i 
recuperació de tot tipus de 
mercaderies. Capital: 43.700 
euros. Administrador: Fran-
cisco Javier Fernández Ansio. 

Adreça: Carles Bohigues, 5. 

Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït la societat 
Oldin Mecánica Cortes Ibe-
ria, SL, dedicada a la meca-
nització i comercialització 
de peces en general. Capital: 
3.020 euros. Administrador: 
Ingolf Spreewitz. Adreça: 
Santa Rosa, 47. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Reymar 2011, SL, dedicada 
al transport nacional i inter-
nacional de mercaderies per 
carretera, el dipòsit i emma-
gatzematge de mercaderies i 
activitats auxiliars i comple-
mentàries del transport com 
agències de transport. Capi-
tal: 29.000 euros. Adminis-
tradors: Javier Reyas Vega, 
Pedro Lopez Morote. Adreça: 
Girona, 33.  
 
Parets del Vallès

La societat Expan Trucks, 
SL, dedicada al transport 
de mercaderies nacional i 
internacional, transport de  
viatgers, i operador de trans-
port, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 180.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en 
190.100 euros.

Mollet del Vallès

La societat Tomapar, SL, 
dedicada a l’adquisició, 
tinença, administració, ces-
sió i lloguer no financer de 
béns immobles ha fet una 
ampliació de capital per 
valor 534.900 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 2.313.030 euros.

Montornès del Vallès

La societat Alianplast 
Serveis, SL, dedicada a la 
compra, classificació, reco-
llida, valorització i venda a 
l’engròs de papers, cartons, 
vidres, fusta i plàstic utilit-
zats o vells, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
1.620 euros. El capital resul-

tant subscrit queda fixat en 
7.620 euros.

Mollet del Vallès

La societat Building Equip-
ment, SL, dedicada a l’adqui-
sició, administració i explo-
tació de tota classe de béns 
rústics i urbans, contractació 
de projectes, obres i instal-
lacions d’edificis, entre d’al-
tres, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 1.500.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en 
4.000.000 euros.

La Roca del Vallès

La societat Monflor 2000, SL, 
dedicada al comerç al detall 
de flors, plats, fertilitzants, 
animals de companyia i ali-
ments per als mateixos, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 6.060 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 9.090 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Montalnin, SL, dedicada 
al comerç a l’engròs i al 
detall de peces de vestir, 
calçat i articles de cuir i 
complements del vestit i 
tocat. Capital: 10.000 euros. 
Administradors: Alicia 
Aranda Jodar, Miriam Gal-
deaono Sarda. Adreça: plaça 
Catalunya, 3-4.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Sutrivilisa, SL, dedicada a 
la publicitat per internet, 
importació, exportació i ven-
da d’accessoris i programes 
informàtics per internet. 
Importació, exportació i ven-
da d’articles de regal, compra 
i venda i mediació d’articles 
immobiliaris.  Capital: 3.200 
euros. Administrador: Menh 
Kin. Adreça: Lluís Millet, 
25-31. 

Bigues i Riells

La societat Rustic Bellavis-
ta, dedicada a les activitats 
immobiliàries, ha fet una 

ampliació de capital per valor 
de 91.996,91 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 1.295.709,76 euros.

Montornès del Vallès

La societat Pramathaux Ibe-
rica, SL, dedicada a la com-
pra, tinença, permuta i venda 
de valors immobiliaris nacio-
nals i estrangers, per compte 
propi o aliè i sense activitats 
d’intermediació, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 710.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda 
fixat en 4.864.400 euros.

Granollers

La societat Cataforesis del 
Vallès, SL, dedicada a la 
realització d’operacions de 
tractament i recobriment 
dels metalls per al procedi-
ment de cataforesis, ha fet 
una ampliació de capital 
per valor de 85.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 91.015 euros.
 
Granollers

S’ha constituït la societat 
Next Enemy, SL, dedicada a 
la promoció, creació, divulga-
ció, afavoriment i promoció 
de l’ensenyament i la pro-
fessionalització dels esports 
electrònics o videojocs a 
nivell nacional i internacio-
nal, organització física o vir-
tual de tornejos, lligues, etc. 
Capital: 3.006 euros. Admi-
nistrador: Carlos Besses 
Raebel. Adreça: Pep Mun-
nen, 6. 

Granollers

La societat Talaman, SL, 
dedicada a la fabricació, 
industrialització, confecció 
i comerç de tota classe de 
gèneres de punt, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 200.016,80 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 206.026,92 euros. 
Després d’una reducció de 
capital, el capital resultant 
subscrit queda fixat en 
202.420,85 euros.

PREUS AGRARIS
Llotja de Bellpuig (07-02-12)

CONILL: 1,90 (+0,10)
POLLASTRE VIU: blanc 1,10 (=) - groc 1,16 (+0,06)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,84 (=) - groc 1,75 (+0,08)
OUS ROSSOS: xl: 1,20- l: 0,99- m: 0,89- s: 0,70
OUS BLANCS: xl: 1,20- l: 0,99- m: 0,89- s: 0,70
GALLINA LLEUGERA: 0,05 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,50-0,53-0,58 (=)
GALLINA PESADA: 0,90 (=)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (11-02-12 )

PORC: 1,600-1,612 (+0,052)
GARRINS RAÇA: recollida: 19-21 (=)
PARTIDA GRAN: 52-53,50 (+1)
ANOLLS (des de 321 kg): 4,06-3,95-3,77-3,66-3,74 (=)
VEDELLS (261 a 320 kg): 4,14-3,98-3,85-3,75-2,78 (=)

VEDELLS (200 a 260 kg): 4,17-4,01-3,88-3,69-2,79 (=)
VEDELLA (261 a 300 kg): 4,39-4,19-4,05-3,73-3,36 (=)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,54-4,34-4,14-3,83-3,28 (=)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,59-4,35-4,14-3,88-3,25 (=)
VACA: 2,82-2,66-2,31-2,15-1,90-1,80 (OP i Ind., +0,05)
FRISÓ: 40-105 (=)
ENCREUAT: 115-235 (=)

Mercolleida (10-02-12)

PORC VIU selecte: 1,212 (+0,039)
LLETÓ 20 kg: 43 (+2)
XAI (23 a 25 kg): 3,10 (=)
XAI (25 a 28kg): 2,95 (=)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 229/t (+7)
BLAT PA: 229/t (+7)
MORESC: 224/t (+4)
ORDI LLEIDA: 218/t (+6)

ALFALS 1a: 192/t (=)

 Llotja de Barcelona (07-02-12)

GARROFA: 185/t  (+5)
GARROFA FARINA: 180/t (+2)
SOJA: 324/t (+12)
MORESC UE: 227/t (+5)
BLAT: 232/t (+7)
ORDI PAÍS: 225/t (+6)
FARINA DE PEIX: 720/t (=)
GIRASOL: 180 (+12)
MILL: 385 (=)
COLZA: 227 (+9)

Grans del Lluçanès / Saipol 30-1/05-02-12)

GRA DE COLZA (collita 2012): 397 e/t (+3,25)  
Barcelona. (Origen productor).


