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Moderna amplia capital
en vista d’una vacuna

El laboratori biotecnològic Moderna
ampliarà capital mitjançant l’emissió
d’accions ordinàries, equivalents a un
5,45% del seu capital, per un import de
1.340 milions de dòlars (1.225 milions

d’euros) al preu de 76 dòlars per acció.
Moderna, que ha anunciat resultats
prometedors sobre una vacuna contra
la Covid19, destinarà els fons atrets
mitjançant l’operació a cobrir les neces
sitats de capital circulant relacionades
amb la fabricació del compost i la seva
distribució dins i fora dels EUA.

El 5G es polititza
per frenar Huawei
Una coalició inspirada des de la Casa
Blanca s’encavalca amb dues aliances
tècniques que preconitzen l’obertura
Norberto Gallego

Open = obert. La fórmula actua
com un conjur per atreure l’ad
hesió, no sempre sincera, de les
companyies
tecnològiques.
Ambaquestafórmulas’hanpre
sentat en societat un grup
d’aquestes empreses, batejat
comaOpenRANPolicyCoaliti
on, que té com a objectiu explí
cit la idea de ser un instrument
de pressió política. Se superpo
sa amb dos òrgans col∙legiats
existents (ORAN Alliance i Te
lecom Infra Project) que s’ocu
pen del desenvolupament i pro
moció de xarxes d’accés dis
senyades i construïdes amb
components estàndard i interfí
cies de software obert. A aquest
se l’anomena Open RAN.
Aquest nou grup acull la gran
majoria dels fundadors de les
existents, entre les quals Tele
fónica i Vodafone, de manera
que la diferència no és la seva
composició.
No és difícil rastrejar els mo
tius pels quals s’ha engendrat
aquesta tercera amalgama.
Mentre les dues que ja hi ha són
fidels als seus orígens tècnics, la
nova coalició no s’esforça gens a
dissimularqueelseuobjectiu és
l’exclusió de Huawei, líder ab
solut del mercat mundial
d’equips de xarxa i, per exten
sió, d’altres empreses xineses:
els tres operadors d’aquesta na
cionalitat, a més del fabricant
ZTE –però no Huawei– estan
afiliats a ORAN Alliance.
Actualment les RAN (sigla de
Radio Access Networks) són
sistemes tancats i incompati
bles entre si controlats gairebé
totalment per tres proveïdors
–Huawei, Ericsson i Nokia–
que històricament s’han repar
tit una generació rere l’altra de
la telefonia mòbil. Darrerament
han aparegut petits fabricants,
poc coneguts i en general nord
americans, que preconitzen
l’obertura de les xarxes. Els tres

que fan més soroll són Altiostar (en
què Telefónica té una participa
ció), Mavenir i Parallel Wireless.
L’Administració Trump creu
que ha trobat un recurs perquè els
Estats Units recuperin el protago
nisme perdut –més aviat abando
nat– quan, a començaments de se
gle, els governs van deixar a mercè
delmercatlasortde MotorolaiLu
cent, que haurien pogut liderar la
tecnologia dels Estats Units. No és
cap hipòtesi: fa mesos que l’asses
sor econòmic de la Casa Blanca,
Larry Kudlow, impulsa una alian
ça d’empreses a fi de reconstruir el
paper dels Estats Units en aquesta
indústria i evitar que la Xina hi
continuï guanyant terreny. Va arri
bar a suggerir que empreses nord
americanes invertissin per pren
dreelcontroldelasuecaEricssono
la finlandesa Nokia.
Una altra prova: per dirigir la co
alició s’ha triat una exfuncionària
del departament de Comerç. L’ac
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ta fundacional declara que el Go
vern federal vol tenir “un paper ac
tiu en la definició de la seguretat
dels equips de les xarxes de teleco
municacions”. En la seva composi
ció destaca l’absència de fabricants
d’infraestructura 5G. Dos d’ells,
Ericsson i Nokia, s’han adherit de
mala gana a TIP, eñ consorci en
quèescouenlesreceptestècniques
d’Open RAN. Huawei no hi és ni se
l’espera,totiquesesapquetreballa
en el desenvolupament de la seva
pròpia tecnologia de xarxa oberta.
Al senat dels Estats Units es tra
mita un projecte per subvencionar
amb 1.000 milions de dòlars les ac
tivitats que afavoreixin una alter
nativa al domini xinès en 5G. La in
suficiència de l’esforç és flagrant:
equival a un 4% del total que
Ericsson, Nokia i Huawei van des
tinar en R+D el 2018. La raó de ser
d’aquests moviments és la deman
da dels operadors de mig món.
Entre construir una nova xarxa
des de zero o actualitzar la que ja hi
ha, el més normal ha estat lligarse
als seus proveïdors històrics; ara,
Open RAN se’ls presenta com una
opció viable, però feble. I politit
zarla no sembla una bona idea,
atès que fomenta dos grups anta
gònics. c

El nou entorn
postcoronavirus

Els
operadors
s’apunten
a les
iniciatives
que
afavoreixen
la pluralitat
Els EUA van
deixar que
caiguessin
empreses
que podrien
haver
treballat en
el 5G
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Uns tècnics fent
treballs en una
torre
telefònica

LapandèmiadelaCovid19
haagafattothompersor
presa.Lesconseqüències
sanitàriesieconòmiques
queestàprovocanthan
portatungrandesconcert.Hemdescobertqueels
humans,queenscreiempoderosos,somfràgilsi
tenimlímitsquenopodentraspassar.Elcoronavi
rusenshaabocataunacrisieconòmicacolossal.
L’FMIestimaquelaproducció,elcomerçil’econo
miamundialdisminuiranacotesmaivistesiprovo
caranundesastreeconòmicisocial,possiblement
demésenvergaduraquelacrisidel’any1929.Ala
UEiaEspanyaladavalladaeconòmica,eltanca
mentd’empresesil’augmentdel’atursónesfereï
dors.Persort,lesinstitucionsmonetàriesinterna
cionalsielsgoverns,perfrenarelvirusievitarque
l’economias’ensorri,handeciditinsuflarxifresde
finançamentenormesalmercat,empresesifamíli
es.Elspaïsosmésindustrials,elG7,hidestinaran
d’entradasetbilionsdedòlars.
Lapandèmiaafectaràprofundamentlasocietat,
elsseuscostumsielmodeldeconsum.Haurem
descobertlanecessitatdetenirgovernssocialment
sensiblesidonarmésprotagonismealsectorpú
blic,queensituacionsd’emergènciapotdestinar
recursosperdonarsuportapersonesiempreses.A
Espanyaelsistemapúblicdesaluthadonatungran
exemple. Caldràrepensarlaglobalització,especi
almentlafinancera,ieldúmpingsocial,alsquals
s’hauràdeposarlímits.LaUEhadefugirdepolíti
quesproteccionistes,peròhadeprotegirsectorsi
empresesestratègiques,bàsicamentprivades,que
garanteixindisposardelsproductesbàsicsencas
d’emergència.Destacaríemelssectorsalimentari,
sanitari,energètic,digitalidecomunicacions.Afi
d’evitareventualmentqueestrenquilacadenade
subministramentd’indústriesessencialstambé
caldràfacilitarlatornadad’empresesmanufacture
resauxiliarsques’haviendeslocalitzat.
Aralaqüestióimmediatésevitarquelescrisis
sanitàriaieconòmicas’agreugin.S’hadedonartot
elsuportquecalguiaempreses,autònomsifamílies
perreactivarl’activitateconòmica.Aquestesmesu
resensportaranundèficitiunendeutamentenor
mes,queuncoplasituaciós’hagiasserenathaurem
deveurecomreduïmsensefrenarl’economiani
degradarlacohesiósocial.Tambéestaremmés
sensibilitzatsdavantelsproblemesglobals,comara
l’escalfamentdelplaneta,latransicióenergètica,les
migracionsoladesigualtatcreixent,alsqualsno
mésespotferfronttenintunavisióplanetària.
Ensortiremméspobresimésendeutats,però
humanamentmésricsienfortits.Tindreml’opor
tunitatderepensarlamaneradeviureielmodelde
societatquevolem.Sitotsacceptenquecalesforç,
sacrificiisolidaritataconseguiremviureenuna
societatdeprogrésibenestarmésjustaifortaper
encararelsreptesdefutur. |

