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Apunyalen un policia local
de Lloret en un intent de
robatori a Malgrat
a L’agent va resultar ferit de caràcter molt greu a Un lladre el va agredir a
l’abdomen amb una navalla a Els Mossos van detenir ahir un dels assaltants
Joaquim Ferrer en l’acte central de campanya a les passades
eleccions municipals a Vilassar de Mar ■ T.M.

G. Pladeveya / Ò. Pinilla
LLORET DE MAR / MALGRAT

Un agent de la policia local
de Lloret de Mar va resultar ahir ferit de caràcter
molt greu en ser apunyalat
per un lladre que va intentar robar-li el mòbil a Malgrat de Mar, on resideix la
víctima. Quan el municipal va patir l’atac estava fora de servei. Els cossos
d’emergències van rebre
l’avís de l’alarmant incident quan passaven pocs
minuts de dos quarts de
cinc de la tarda. Segons
fonts pròximes al cas,
l’efectiu va ser agredit al
carrer, just quan sortia
d’un establiment comercial a l’avinguda de la Mediterrània, a l’altura del
número 27. Els investigadors treballen amb la hipòtesis que almenys dos assaltants el van abordar per
robar-li el telèfon mòbil i
que l’agent s’hi hauria oposat. Aleshores un dels delinqüents el va apunyalar
a l’abdomen amb una navalla. Tot seguit van fugir i
el policia va aconseguir
entrar en un altre negoci
a demanar ajuda.
Fins a la zona es van desplaçar
immediatament
dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter
medicalitzat. L’home va ser
traslladat en l’helicòpter a
l’hospital Germans Trias i

Ferrer canvia la
Diputació per
Governació
a L’exalcalde de Vilassar de Mar serà

secretari general de Cooperació

Joaquim Ferrer ja no serà
diputat provincial de CiU
pel partit judicial de Mataró, al contrari del que s’havia comunicat inicialment, perquè passarà a
ocupar la secretaria general de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals del Departament de Governació de la
Generalitat. El nomenament es va fer oficial dimarts i ahir Ferrer va confirmar el nou càrrec, que
l’obliga a renunciar a la
plaça a la Diputació a favor
de la suplent, la presidenta
d’UDC de Vilassar de Mar.
Ferrer es va mostrar satisfet amb el nomenament,
que li permetrà, segons va
destacar, “aplicar els coneixements adquirits en
aquests anys també en el

món de la cooperació no
només a la demarcació de
Barcelona, sinó també a la
resta de Catalunya”.
L’exalcalde de Vilassar
de Mar es considera “un
afortunat” per formar
part de l’equip que envoltarà la nova consellera,
Meritxell Borràs. “Ser mereixedor de la confiança
del president i del partit en
aquest període fins a arribar al 27-S és una gran responsabilitat que assumeixo plenament”, va dir Ferrer, que a partir d’ara s’encarregarà de gestionar,
entre d’altres, els fons Feder i el PUOSC.
L’exalcalde mantindrà
l’acta de regidor a l’Ajuntament perquè creu que
no hi ha incompatibilitat
pel que fa al sou, perquè
en el consistori cobra per
assistència als plens i les
comissions. ■

L’alcaldessa de Canet i presidenta d’ERC, Blanca Arbell, serà
una de les dues diputades del partit pel Maresme ■ T.M.

2012 l’alcalde d’Alella Andreu Francisco al capdavant del partit al Maresme
amb el 69% dels vots emesos de la militància.
En aquest període
l’han acompanyat un
equip de deu persones,
entre les quals hi ha Nani
Mora com a vicepresident (Sant Andreu de
Llavaneres); Xavier Pla
(Tordera) com a secretari d’organització; Joan
Casals (Cabrils) com a
secretari d’administració i finances, i Anna Teixidó (Vilassar de Mar)
com a secretària de política municipal. ■

T. Márquez
VILASSAR DE MAR

Policia de Malgrat i Mossos a al lloc de l’apunyalament ■ RADIO PALAFOLLS / MARC FERRI
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persones estarien implicades en l’intent de robatori a
l’agent quan aquest sortia
d’un establiment.

mesos fa que l’agent que
va ser víctima de l’apunyalament s’havia reincorporat a la
policia local de Lloret de Mar.

Pujol de Badalona, on va
quedar ingressat. Al lloc
dels fets, a més, hi van anar
la policia local de Malgrat i
diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han
encarregat de la investigació. Alguns testimonis van
poder oferir una primera
descripció de l’autor de

l’agressió. Van manifestar
que es tractava d’un home
alt, calb, que portava una
camiseta blanca i que va escapar amb un Seat Ibiza,
també de color blanc.
Els Mossos van facilitar
aquesta informació a totes
les patrulles, així com a altres cossos policials. De

moment ahir van aconseguir detenir un dels presumptes implicats en l’assalt, en el qual se sospita
que podrien estar involucrats dos o tres homes.
L’arrestat té 38 anys, és
de nacionalitat marroquina i va ser conduït a la comissaria de Pineda de
Mar dels Mossos.
L’agent ferit té uns 30
anys, viu a Malgrat i feia
vuit mesos que s’havia reincorporat a la policia local de
Lloret. Arran dels darrers
atemptats terroristes, precisament aquesta setmana
s’havia insistit a la plantilla
de la necessitat d’estar alerta i de seguir els protocols
d’autoprotecció. ■

ERC tria alcaldesses com
a diputades provincials
T.M.
MATARÓ

L’alcaldessa de Canet,
consellera comarcal i presidenta de la federació comarcal d’ERC, Blanca Arbell, i l’alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané, ocuparan els càrrecs de diputades provincials pels republicans pels partits judi-

cials d’Arenys de Mar i de
Mataró, respectivament.
Fonts de la formació van
confirmar ahir els noms
de les dues candidates,
que es van triar d’entre
tres candidatures a cada
partit judicial. Paral·lelament, les mateixes fonts
van avançar que l’11 de juliol se celebrarà el congrés
comarcal d’ERC del qual

n’haurà de sortir una nova
direcció. En aquest sentit,
Blanca Arbell ja hauria
anunciat als seus companys de partit que no repetirà com a presidenta i, de
moment, l’única candidatura que s’ha validat per
substituir-la és la de la regidora de Pineda de Mar
Mònica Palacín. Arbell
va substituir el març del

