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Objectiu: la “Smart region” de Barcelona



El vicepresident de la Diputació de 
Barcelona, Carles Rossinyol, va ser 
la setmana passada a Brussel·les per 
demanar fons a la UE per desenvo-
lupar la plataforma ‘smart region’, 
que pretén que les ciutats de la de-
marcació de Barcelona incorporin la 
tecnologia als serveis, seguint el mo-
del d’smart city de la ciutat comtal. 
Rossinyol ha assegurat que el con-
cepte de funcionar “com a conjunt 
de ciutats” és pioner a Europa i per 
això el veu “exportable” i creu que 
pot trobar “suport econòmic”. De 
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moment, ‘smart regions’ funciona 
com a prova pilot en sis ajuntaments 
barcelonins i es basa en intercanviar 
la informació entre ciutats i gestio-
nar els serveis de manera integrada 
a partir de la tecnologia.

Pel vicepresident de la Diputació, al 
futur hi haurà una diferència “entre 
les ciutats que hagin incorporat la 
tecnologia per donar benestar a les 
persones” i les que no ho hagin fet. 
La idea de la institució és que “totes 
les ciutats de la província de Bar-

celona tinguin els mateixos drets a 
l’hora de rebre serveis”. Segons ha 
explicat Rossinyol, “el problema bà-
sic” és que les grans ciutats tenen 
“capacitat tecnològica i recursos” 
per poder gestionar-se com a ciutats 
intel·ligents però les ciutats petites o 
mitjanes no en tenen, i la plataforma 
els ho facilitaria. Fins ara, a la prova 
pilot hi participen els ajuntaments 
de Vilanova i la Geltrú, Igualada, 
Manresa, Mataró, Vilafranca del 
Penedès i Granollers però l’objectiu 
fi nal és incloure 311 municipis.
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“We must save the sharks” (Hem de 
salvar els taurons) és el seu lema 
i per ell lluiten cada dia els seus 
membres des que Nakawe va obrir 
els ulls per primera vegada. Va ser 
el 2014, quan Regina Domingo, 
la seva fundadora, instructora de 
busseig, Mataronina de 31 anys, va 
decidir que no podia quedar-se de 
braços plegats després de ser testi-
moni de la pesca il·legal de taurons 
a Centreamèrica durant el seu vo-
luntariat a l’Illa del Coco, Patrimoni 
de la Humanitat i Parc natural, un 
dels punts del món amb més con-

gregació de taurons martell. Així va 
ser com va néixer aquest projecte, 
amb objectius com conscienciar a 
la humanitat sobre la necessitat de 
cuidar els nostres recursos naturals 
i les seves espècies amb projectes 
audiovisuals i una futura pel·lícula 
en 3D.

Les últimes dècades, algunes es-
pècies de taurons han disminuït 
fi ns a un 90%, a causa de la sobre 
explotació pesquera no sostenible. 
La captura il·legal en massa dels 
taurons produeix la seva extinció 

desencadenant un efecte en cas-
cada comportant una reducció 
d’oxigen a la terra i així afectant 
directament a tots els éssers vius 
inclosos els humans.

Davant d’aquesta situació, Nakawe 
pretén fer front al problema a tra-
vés dels seus tres pilars: difondre, 
educar i actuar. La deessa Nakawe, 
considerada la mare naturalesa per 
als indígenes americans Wixarika, 
va donar nom a aquest projecte que 
s’està expandint i arribant cada ve-
gada a més gent. Com? Gràcies a 
un gran equip, gran majoria Mata-
ronins, biòlegs, com la Laia Vidal, 
30, Maria José del Solar, 25, estu-
diant d’interpretació, instructors de 
busseig, productors audiovisuals, 
i dissenyadors de dels que també 
destaquen dos Mataronins, Gerard 
Rodríguez Adell de 22 anys, i Marta 
Oller, 31, juntament amb una forta 
campanya de conscienciació i sen-
sibilització, unida a un gran pla de 
difusió a les xarxes socials. És per 
això que han llançat una campanya 
de recollida de fons a la platafor-
ma indiegogo. 

Mataronins a l’auxili 
dels taurons

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO
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El periodisme català va reunir-se el 
dijous 27 en les periòdiques Jorna-
des Internacionals de mitjans de 
proximitat celebrades al Cosmocaixa 
de Barcelona. Era la cinquena edició 
d’aquest esdeveniment que orga-
nitzen conjuntament l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comuni-
cació (AMIC), Associació Catalana 
de Premsa Comarcal i l’Associació 
de Publicacions Periòdiques en 
Català que formen la Federació 
d’Associacions d’Editors de Premsa, 
Revistes i Mitjans Digitals en Cata-
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là. Representants de més de 500 
capçaleres i mitjans de proximitat 
catalans, amb 2.000.000 exem-
plars i 60 miliones de pàgines vistes 
mensuals es van aplegar al llarg de 
matí i tarda de ponències per buscar 
“conèixer millor el moment actual i 
veure les tendències de futur exis-
tents, per sortir de la crisi més forts i 
per mantenir la pluralitat de mitjans 
que enriqueix la nostra societat, de 
la qual en som un refl ex”  segons 
Alfons Udina, president de l’AMIC, 
l’antiga ACPG.

Una pluralitat que també va desta-
car Josep Martí i Blanch, secretari 
de mitjans de comunicació de la Ge-
neralitat fent menció a la força i la 
senyal d’identitat que tenen els mit-
jans de proximitat ja que han ajudat 
a la reconstrucció nacional: “sense 
ells és impossible tenir comunitats 
locals, i sense elles és impossible 
tenir país”. Alhora també va fer 
menció al pes que tenen els mitjans 
que engloba la Federació destacant 
l’augment a l’EGM Baròmetre dels 
mitjans de proximitat temàtica.
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Els treballadors autònoms poden 
canviar la seva base de cotització 
a la Seguretat Social, entre les 
establertes en la norma, sempre 
que ho sol·licitin abans del dia 30 
d’abril, amb efectes de l’1 de juliol 
següent, i abans del 31 d’octubre, 
amb efectes de l’1 de gener de l’any 
següent. La base a elegir pel 2015 
ha d’estar entre 3.606,00 - base 
màxima- i 884,40 -base mínima-. 
Ara bé, aquesta elecció està limitada 
en alguns casos.

Els treballadors que a 1 de gener de 
2015 tinguessin 47 anys d’edat, si 
la seva base de cotització era infe-
rior a 1.926,60 euros mensuals, no 
podran triar una base de quantia su-
perior a 1.945,80 euros, llevat que 
exercitin la seva opció en tal sentit 
abans del 30 de juny de 2015, pro-
duint efectes a partir de l’1 de juliol 
del mateix any. Els treballadors que 
a 1 de gener de 2015 tinguessin 48 
o més anys, la base de cotització es-
tarà compresa entre les quanties de 

953,70 i 1.945,80 euros mensuals.

Pels majors de 50 anys amb 5 
o més anys cotitzats, si l’última 
base de cotització és inferior o 
igual a 1.926,60 euros, s’haurà 
de cotitzar per una base compresa 
entre 884,40 i 1.945,80 euros. Si 
l’última base de cotització és su-
perior a 1.926,60 euros, s’haurà 
de cotitzar per una base compre-
sa entre 884,40 euros i l’import 
d’aquella, incrementat en un 0,25 
per cent, podent optar, en cas de no 
aconseguir, per una base de fi ns a 
1.945,80 euros.

Els  administradors i socis treballa-
dors de societats mercantils inclosos 
en el règim d’autònoms, la base 
mínima de cotització està fi xada en 
1.056,90 euros mensuals. També 
pels treballadors autònoms que en 
algun moment de l’any 2014 van 
tenir 10 o més treballadors con-
tractats.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Abans del 30 d’abril es poden modifi car 
les bases de cotització dels autònoms
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