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El xoc d’un camió
de matèries
perilloses talla
dues hores l’AP-7
a Sant Celoni

La productora guanyadora ha ofert millores tècniques i emissions en directe

Lavinia serà la nova productora
dels informatius de VOTV
EL 9 NOU

La productora Lavinia s’encarregarà a partir de l’1 de
maig de fer els informatius
i altres serveis audiovisuals
de Vallès Oriental Televisió
(VOTV), segons va acordar
el comitè d’experts que van
decidir la nova adjudicació
dels informatius per a un termini de 20 mesos. Al concurs
s’hi havien presentat tres
empreses: CTL, que fins ara
era l’adjudicatària, BCN Visiona i Lavinia.
Segons VOTV, la valoració
s’ha fet tenint en compte
una proposta econòmica i
a les propostes tècniques
presentades i posteriorment
valorades per un comitè d’experts. Les puntuacions sobre
un màxim de 100 obtingudes finalment han estat les
següents: CTL, 76,22 punts;
BCN Visiona, 63,40 punts,
i Lavinia, 79,82 punts. La
diferència de puntuació ve
donada per les millores: Lavi-

nia ha ofert diverses millores
d’equips tècnics, emissions
en directe, més personal i
altres millores tècniques.
El comitè d’experts estava
format per Albert Jordana,
gerent de VOTV; Santiago Cucurella, director de
la Fundació Universitària
Martí l’Humà, de la Garriga;
Xavier Abelló, president
de la Coordinadora de
TV Públiques Catalanes;
Montserrat Garriga, cap de
Premsa i Comunicació de
l’Ajuntament de Granollers;
Emma Pineda, cap de Gabinet d’Alcaldia l’Ajuntament
de Caldes de Montbui; Cristian Espinosa, que actuava
com a secretari i responsable
d’administració, i Núria
Blanchart, com a secretària
de la societat.
L’adjudicació del nou
contracte a Lavinia és
per import de licitació de
639.000 euros per un termini de 20 mesos: 255.600
euros durant 8 mesos del
2012 i 383.400 euros per

Sant Celoni
EL 9 NOU

RAMON FERRANDIS

Granollers

Sala de realització de VOTV, a Roca Umbert de Granollers

tot l’any 2013, un 8,5% de
menys respecte al contracte
anterior. La nova empresa
adjudicatària incorporarà el
mateix personal que donava
el servei fins ara a VOTV.
Ara mateix, els ajuntaments adherits a VOTV són
10: Aiguafreda, Bigues i

Riells, Caldes de Montbui,
Canovelles, Cànoves i Samalús, Granollers, la Garriga,
la Roca, les Franqueses
del Vallès i Lliçà d’Amunt,
que aquest estiu deixarà
el consorci de la televisió,
igual com fa poc en va sortir
l’Ametlla del Vallès.

Una motorista de
26 anys ferida en
un xoc amb un
cotxe a Mollet
Mollet del Vallès

Cremen tres
contenidors la
mateixa nit a
Palautordera
Santa M. de Palautordera

Els Bombers van treballar la
matinada de diumenge en
l’incendi de tres contenidors
situats al carrer de Can Portell, al carrer Major i al parc
de Pau Casals, al centre de
Santa Maria de Palautordera.
Els focs es van produir entre
la 1 i les 3 de la matinada. A
Caldes, també va cremar un
contenidor al carrer Calderón de la Barca.
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Una noia de 25 anys i de
Santa Perpètua (el Vallès
Occidental) va quedar ferida
greu en una topada entre el
ciclomotor que conduïa i un
turisme aquest dimarts al
migdia a Mollet. L’accident
es va produir a l’altura del
número 50 de l’avinguda
Burgos. La noia va patir ferides al braç i la cama dreta. Va
ser traslladada a l’hospital
de Sant Pau, a Barcelona,
pel Sistema d’Emergències
Mèdiques, que hi va traslladar dues ambulàncies.

La casa localitzada al número 14 del carrer Primavera on hi havia el taller de falsificació

La casa on es falsificaven T10 era al
carrer Primavera 14, de Santa Eulàlia
Hi vivia el cap de la banda, que tenia milers de bitllets falsos per vendre
Santa Eulàlia de Ronçana
EL 9 NOU

La banda que es dedicava a la
falsificació de targetes multiviatge del transport metropolità de Barcelona tenia el
Dijous, 5 d’abril de 2012

taller de fabricació en una
torre situada al número 14
del carrer Primavera, a Santa Eulàlia. Aquí, també hi
vivia el cervell de la banda
Ludmil A., de 35 anys, que
va ingressar a presó després

de declarar davant del jutge
que porta el cas. També hi
vivia Ventsislav K.P., de 27
anys, que era una de les dues
persones encarregades de
fer les targetes falses, principalment T10, T50/30 i men-

La topada entre dos camions
–un de matèries perilloses
que transportava alcohol
inflamable– va obligar a
tallar durant més de dues
hores l’AP-7 a l’altura de
Llinars aquest dimecres a
la matinada. L’accident va
provocar una petita fuita
del producte químic, que
va obligar a activar el pla
d’emergències pel transport
de mercaderies perilloses
(Transcat) i va mobilitzar
cinc dotacions dels Bombers,
que van contenir la fuita.
L’accident es va produir
cap a 3/4 de 4 de la matinada.
La carretera va estar completament tallada en sentit
Girona fins poc després de
les 6 de la matinada, quan es
va poder retirar el camió, que
va ser traslladat a Martorell
per fer el transvasament de
la càrrega. Els vehicles es
van desviar per la sortida de
Cardedeu i la C-35.

suals. El centre d’operacions
del grup no era a la casa del
número 12 del mateix carrer
Primavera com va informar
erròniament EL 9 NOU el
23 de març passat. En total,
es va detenir una desena de
persones.
La investigació dels Mossos va permetre tallar l’activitat d’aquesta banda que,
només durant l’any passat,
hauria estafat uns 1,2 milions al transport públic de la
capital catalana. El grup es
preparava ara per fer el salt
a Madrid, on estaven fent
contactes per crear una xarxa
comercial similar a la que
tenien muntada a Barcelona,
on venien els bitllets falsos
a través de venedors i d’una
quarantena d’estancs, que no
tenien coneixement de l’estafa, segons van dir els Mossos.
A la casa del número 14 del
carrer Primavera, la policia
catalana va trobar multitud
de rotllos de banda magnètica preparats per falsificar
bitllets, títols de Barcelona
i de Madrid en diversos
estats de fabricació, material
informàtic per fer còpies
–com ordinadors i escàners
d’alta qualitat–, microscopis
i maquinària per enganxar
manualment la cinta magnètica, peus de rei electrònics
i altres estris per fer les
falsificacions del bitllets. La
investigació va començar el
març de l’any passat.

