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Va aconseguir uns 500.000 euros prometent que compraria joies i els tornaria amb interessos

Demanen 10 anys de presó per a un 
joier de Mollet per estafar clients
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La fiscalia demana una pena 
de 10 anys de presó per a 
un joier de Mollet acusat 
d’estafar uns 410.000 euros 
a diversos clients a qui 
demanava diners per com-
prar joies i diamants i els 
prometia que els els tornaria 
afegint-hi “sucoses quanti-
tats addicionals en concepte 
d’interessos”. Esteve D.P. 

donava garanties als seus 
clients a través de pagarés on 
s’estipulava la quantitat de 
diners que els retornaria. La 
fiscalia l’acusa d’apropiació 
indeguda, alçament de béns i 
falsedat documental. També 
es proposa que Esteve D.P. 
indemnitzi els afectats amb 
una suma de diners que ron-
da els 400.000 euros.

En el judici que es farà a 
l’Audiència de Barcelona a 
partir de dimarts, la fiscalia 

també acusa la dona del joier, 
Josefa V.P.; el seu cunyat, 
Joan V.P., i un amic, Emili 
C.S. Tots tres estan acusats 
de cooperadors necessaris 
per un delicte d’alçament de 
béns. Per aquests fets, s’en-
fronten a una pena de dos 
anys de presó, segons la peti-
ció que fa la fiscalia.

Els fets que es jutgen van 
passar entre els anys 2000 i 
2003. Segons les conclusions 
provisionals del ministeri 

públic, “l’operació d’inversió 
a la qual havien de destinar-
se els diners aconseguits no 
va arribar a materialitzar-se 
i l’imputat es va apropiar els 
diners obtinguts i els va uti-
litzar per al seu propi negoci 
–tenia una joieria– sense que 
hi hagi constància del destí 
concret que els va donar 
efectivament”. Quan van 
començar a vèncer les obliga-
cions que havia contret amb 
les persones que li havien 

LA
IA

 C
O

LL

Les impulsores de la plataforma, a l’esquerra, amb alguns dels assistents a l’acte d’aquest dissabte

Constituïda a Sant Celoni una nova 
plataforma d’afectats per la hipoteca
Sant Celoni

Laia Coll

Aquest dissabte es va cons-
tituir a Sant Celoni una 
Plataforma d’Afectats per 

la Hipoteca amb l’objectiu 
d’ajudar aquelles persones 
que estiguin a punt de per-
dre el seu habitatge per pro-
blemes econòmics i socials 
als municipis de Sant Celoni, 

Santa Maria de Palautordera 
i Sant Esteve. Una vintena 
de persones, algunes repre-
sentants d’entitats, van 
assistir a l’acte informatiu i 
van decidir donar suport a 

deixat els diners i davant la 
imminència que aquestes 
iniciessin procediments 
legals per recuperar-los, 
Esteve D.P., d’acord amb els 
altres tres acusats, va vendre 
i hipotecar les seves propi-
etats a Mollet “per impedir 
l’eficàcia dels procediments 
judicials el desenllaç dels 
quals era previsible. La fisca-
lia considera que Josefa V.P., 
Joan V.P. i Emili C.S. “conei-
xien els deutes que tenia” 
el joier. La fiscalia demana 
que es declari la nul·litat de 
les compravendes fetes per 
evitar que li embarguessin 
els béns.

Segons la fiscalia, Esteve 
D.P. hauria aconseguit fins a 
180.000 euros d’una sola per-
sona. Altres, però, li haurien 
fet aportacions més petites 
de 5.000 i 6.000 euros.

la iniciativa de Mercè Pide-
mont, advocada, Sílvia Pinto 
i Helena López, que van 
veure la necessitat de crear 
una plataforma per ajudar 
les persones afectades a com-
batre la situació “tan injusta” 
de quedar-se sense un habi-
tatge. Les tres impulsores 
asseguren que els sorprèn 
que no hi hagi casos visibles 
de desnonament en aquestes 
tres poblacions on es donarà 
suport i creuen que potser 
la gent no s’atreveix a fer-ne 
ressò per vergonya.

Pidemont va assegurar que 
els drets tenen sentit si les 
persones els reclamen i va 
afirmar que “si es pressiona 
es poden buscar solucions”. 
Les impulsores van expres-
sar la voluntat de treballar 
casos concrets i d’ajudar les 
persones afectades en la 
negociació amb les entitats 
financeres, així com també, 
si arribés el cas, fer pressió 
per aturar desnonaments.

Els membres de la plata-
forma han acordat reunir-se 
quinzenalment els dissabtes 
a la plaça de la Vila, un lloc 
concorregut, i que creuen 
que els ajudarà a fer-se visi-
bles i a arribar a més gent 
d’aquests pobles.
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Maria Àngels Balaguer, Francesc Sala i Alba Artigas amb els guardons

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La Federació d’Associacions 
de Caldes va lliurar aquest 
diumenge al migdia a Can 
Rius els guardons del mèrit 
al voluntariat que orga-
nitzaven per cinquè any i 
que valoraven la tasca feta 
durant el 2011. El premi a 
títol individual va ser per 
a Francesc Sala i Torras en 
reconeixement a la seva llar-
ga trajectòria de feina volun-

tària en diverses entitats del 
municipi. Darrerament, ha 
estat tresorer del Casino de 
Caldes. A banda, el jurat, on 
hi ha l’alcalde Jordi Solé, dos 
representants de les asso-
ciacions de Caldes o el res-
ponsable comarcal de Mans 
Unides, Josep Maria Pagès, 
també va concedir una men-
ció especial per la tasca feta 
per a Alba Artigas, una jove 
del poble membre de Caldes 
Solidària i que col·labora 
amb entitats del municipi 

des que tenia 16 anys. La 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària li lliura-
rà un diploma especial. 

El premi a l’entitat, que per 
segon any es va decidir per 
votació popular, va ser per a 
la delegació local de l’Asso-
ciació contra el Càncer. Van 
votar més de 300 persones. 
Sala i l’Associació contra el 
Càncer –va recollir el premi 
Maria Àngels Balaguer– van 
rebre una escultura de ferro 
creada per Esther Tenedor. 

El conseller 
Lluís Recoder fa 
una xerrada al 
Casino de Caldes
Caldes de Montbui

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Reco-
der, tancarà aquest dilluns 
el tercer cicle Parlem de 
Catalunya al Casino de Cal-
des. La xerrada començarà 
a les 8 del vespre. Parlarà 
sobre infraestructures i 
recuperació econòmica. Prè-
viament, Recoder tindrà una 
petita trobada amb l’alcalde 
Jordi Solé (ERC) i altres regi-
dors a l’Ajuntament.

Parets registra sis 
noves entitats durant 
el primer trimestre 
de l’any
Parets del Vallès

Parets ha registrat sis noves 
entitats durant els tres pri-
mers mesos d’aquest any. 
Actualment, ja són 95 les 
associacions del municipi. 
Les noves entitats són Pro-
dansa, la comissió de festes, 
Angle Vallès, Triple, You Bari 
i l’associació fotogràfica.

Guardons per a Francesc Sala, Alba Artigas i l’Associació contra el Càncer

Caldes reconeix els voluntaris


