
MÉS INFORMACIÓ SOBRE MANUEL BRAVO 

SOLANO & CO (O MÉS BÉ… AND FAMILY)!! 

Recordem que l’especulador de professió, Manuel Bravo Solano, és 

el nou propietari del local del Banc Expropiat, el qual ha 

comprat a través de l’empresa ANTARTIC VINTAGE SL on ocupa el 

càrrec d’apoderat. Però aquí  no s’acaba el repertori d’empreses 

en les que inverteix el seu temps lliure… També forma part de 

Gramer Development SL, Meridian Center SL, Bokia Trade SL, 

Karner Trade SL i Niki Gestion SL. Y no està sol, l’acompanya 

incondicionalment la seva família. Entre ells es passen els 

càrrecs de les esmentades empreses com si d’una patata calenta 

es tractés. D’on  ve tanta vocació empresarial en aquesta 

família? Quin és el motiu de tants moviments? Oculten alguna 

cosa?  

Aquí us exposem el rol de cadascun dels membres de la família 

dins de les diferents empreses possiblement fantasmes i els 

moviments que han fet entre ells: 

 

 

 

 



 

Com s’observa a la imatge, un tentacle dins del grup BOKIA TRADE 

SL és la immobiliària  FIDECASA de la qual Manuel Bravo és el 

Director Executiu i la seva germana Cristina Bravo, l’adjunta de 

direcció.  El fet és que la web de la immobiliària, la qual 

seguim des de fa 1 mes i mig, no funciona i mai ha funcionat des 

de que tenim coneixement d’ella i els dos facebooks vinculats a 

aquest negoci no s’actualitzen des de 2012. Tenint en compte que 

no té oficina a peu de carrer... una immobiliària que realment 

està en funcionament tindria els seus possibles portals de 

ventes per Internet descuidats? Potser no els interessen els 

fruits de la immobiliària sinó només la mera existència 

d’aquesta? És sospitós…  

A continuació proporcionem la web, els facebooks i telèfons de 

FIDECASA i el full de comptes de BOKIA TRADE SL, societat que 

acull la immobiliària i que té bastants negatius…  

https://www.facebook.com/pages/Fidecasa/189502327832335 

https://www.facebook.com/cristina.solano.790?fref=ts 

https://twitter.com/FIDECASA  

http://www.fidecasa.com 

693006932 

932725779 

934779007  

 

Com a gent moderna que són, òbviament tenen facebook que deixem 

a la vostra lliure disposició… 

https://www.facebook.com/manel.bravo?fref=ts 

https://www.facebook.com/isabel.solano.501?fref=ts 

https://www.facebook.com/mabel.solano.7?fref=ts 

https://www.facebook.com/christin30?fref=ts 

 

I també us adjuntem una petita mostra de l’àlbum de fotos 

familiar per si de cas senten la temptació, com ja ha fet Manuel 

Bravo Solano amb la seva foto del LinkedIn, de treure les seves 

fotos d’Internet. Amb aquesta petita mostra ja podeu conèixer 

les seves cares i disposar lliurement d’elles… 
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Manuel Bravo Solano 

    

Isabel Bravo  Solano  

 

Cristina Bravo Solano 

      

 

I per ara ho deixem aquí… 

NO DEIXEM QUE EL BANC EXPROPIAT ES CONVERTEIXI EN UNA PEÇA 

MÉS DINS DE L’ESPECULACIÓ I LA GENTRIFICACIÓ A LA VILA DE 

GRÀCIA !!!! 

DEFENSEM EL BANC EXPROPIAT!!! ARA ÉS EL MOMENT!!! 

 

Solidàries amb el BEX. 


