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On és la boleta?

E

l Govern central està forçant en excés l’estratègia de
viure sempre a la corda fluixa confiant en la capaci
tat negociadora per resoldre els envits que li suscita
la debilitat parlamentària. En la penúltima votació
sobre la pròrroga de l’estat d’alarma, el 6 de maig
passat, Pedro Sánchez ja es va treure de la màniga en l’últim minut
un acord amb Cs i PNB que semblava molt difícil. Per això no va
dubtar a adaptarse a les exigències que li plantejaven els dos par
tits i va deixar en evidència un PP que confiava a ser imprescindi
ble per sortir al rescat d’un Govern en minoria. “Un camaleó a la
Moncloa” vam titular aquell dia aquest article. Sánchez va demos
trar una vegada més habilitat per guanyar batalles impossibles
sensetenirobjeccionsencanviarladoctrinasobrelamarxasiamb
això es garantia la victòria.
AquelltextacabavademanantalGovernquecuidéselssocisque
li van donar suport en la investidura perquè “el camaleó no pot
guanyar sempre”. Doncs bé, Sánchez va tornar a repetir l’estratè
gia de geometria variable en l’última pròrroga de l’estat d’alarma, i
encaraque,certament,nopodemdirquefosderrotat,elGovernva
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sortir seriosament tocat de l’experiència. La història ja la saben:
peraconseguirelvotd’EHBildu,elPSOEiUPvananunciarlade
rogació de la reforma laboral, fet que va indignar, no només la pa
tronal, sinó també alguns ministres econòmics que no tenien co
neixementdel’acord.Lajugadahaposatenrelleuelsdosdiscursos
quehihaalsidelGovernenaquestamatèria.MentrePabloIglesias
és un ferm partidari de la derogació, la ministra Nadia Calviño va
afirmar que veu “absurd i contraproduent” plantejarho.
Apartdel’enfrontamentdinsdel’Executiu,l’aprovaciódel’últi
ma pròrroga i la rectificació del PSOE han significat per diversos
motius l’enuig del PNB, de Compromís, d’EHBildu i d’Esquerra,
quatredelssocisdelasessiód’investidura.Sáncheztétothomdes
content.Lalegislaturanopotfuncionarsemprepartintdeldriblat
ge curt com si fóssim en una taula de
trilers. On és avui la boleta? En un mo
mentdramàticcomelquevivim,elGo
vern necessita emetre un missatge de
confiançaigarantirseunsuportseriós
i estable.
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El catedràtic d’Arquitec
tura de Computadors de
la UPC Jorge García Vi
dal, investigador sènior al Barce
lona Supercomputing Center
(BSC),assessora elGovern central
sobre l’ús d’una app per a rastreig
de contagis per Covid19. / P. 22

Oriol Romances

Acció Solidària Contra l’Atur
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La fundació Acció Soli
dària contra l’Atur ha ini
ciat una campanya per
evitar el tancament de 50 petits
negocis i salvar llocs de treball. El
repte és aconseguir 100.000 eu
ros per oferir préstecs a retornar
sense interessos. / VIURE

Donald Trump
President dels EUA
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El president dels EUA,
DonaldTrump,hadecidit
retirar el seu país del trac
tat de Cels Oberts de l’Organitza
ció de Seguretat i Cooperació Eu
ropea (OSCE), la qual cosa sosca
va encara més l’ordre mundial
sorgit de la postguerra freda. / P. 7

Adriana Lastra

Portaveu del PSOE al Congrés

UNA COMPANYIA INUSUAL. Establiments i restaurants com el del prestigiós xef Patrick O’Connell a Washington estu
dien innovadores fórmules com la presència de maniquins a les taules per atenuar l’impacte del coronavirus en el dia a dia.
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PENSEM QUE...

El disputat vot postal

Una obra controvertida

avant les urnes en
temps de coronavi
rus, el vot per correu
adquireix una relle
vància especial, com es percep
en l’engegada de la precam
panya del 12J a Galícia, en la
qual l’electorat de més de 65
anys, el col∙lectiu més afectat
per la pandèmia, representa
prop d’un terç del cens i cons
titueix el gran calador dels
populars. El PPdeG va defensar
dimecres la “simplificació” del
procediment del sufragi postal,
al considerar que l’actual re
gulació no s’adapta a les con
dicions sanitàries pròpies de la

lluita contra la Covid19. En
canvi, el BNG va reclamar ahir a
la Junta Electoral de Galícia les
màximes garanties “democràti
ques i sanitàries”, perquè es
comprovi la identitat de qui va
gi a emetre el vot a través d’a
questa modalitat, quan s’espera
que es disparin les 46.000
sol∙licituds tramitades davant
l’Oficina del Cens Electoral en
les gallegues del 2016. En el vot
de l’exterior la Junta Electoral
Central ha flexibilitzat les nor
mes, reinterpretant la lletra de
la llei, però ho ha fet sense que
es presentessin recursos davant
els tribunals.c

L’

anyqueveelstúnels
de la plaça de les
Glòries entraran en
servei. Després d’u
na inversió de 142 milions d’eu
ros es posarà fi als treballs al sub
sol d’una enorme complexitat.
Es tracta d’un projecte que es va
començar a gestar el 2003 i que
17 anys després permetrà gua
nyar una nova gran zona verda
sota la qual circularà el trànsit.
L’Ajuntament es planteja ara es
tudiar els usos del túnel de més
de 950 metres de longitud per
prioritzar la mobilitat sosteni
ble. Fins i tot es proposa que les
bicicletes puguin circular per

l’interior malgrat que aquesta
infraestructura, amb rampes de
fins a 8% de desnivell, no està
dissenyada per a això. L’aposta
per una mobilitat amb menys
impacte en la vida dels barcelo
ninsiquecomportiunareducció
dels nivells de contaminació és
beneficiosa per a tots, però això
nopotcomprometrelaseguretat
delsfutursusuarisnielcalendari
del final d’obres d’uns túnels la
construcció dels quals s’ha eter
nitzat. És prioritari acabar com
mésaviatmillorunainfraestruc
tura que ha posat de cap per avall
durant massa anys aquesta nova
centralitat de Barcelona.c

La portaveu socialista
Adriana Lastra (41) ha
causat un terratrèmol po
lític per haver signat un acord per
derogar la reforma laboral amb Po
dem i Bildu que ha encès patronal i
sindicats i ha deixat en suspens el
diàleg social. / P. 11
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