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L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.
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d’una reacció típicament conservadora i
emocional davant de l’increment de les protestes socials en el primer cas i després de la
vaga d’escombraries a Madrid en el segon.
No obstant, els serveis mínims han funcionat bé en els últims 35 anys amb una regulació de la vaga que es regeix per un decret del
1977. El gir conservador es completarà amb
una llei de l’avortament més restrictiva que
la del 1985 mentre es preparen mesures d’estímul de la natalitat. Totes aquestes mesures
poden cohesionar l’electorat de l’ala més
dretana del PP, però és dubtós que li serveixin a Rajoy per recuperar la base social que
permet guanyar unes eleccions mentre
aquells que van confiar en el canvi per superar la crisi no notin una millora en les seves
expectatives econòmiques. De moment, el
Govern anuncia més retallades i un enduriment de la reforma laboral, la qual cosa significa que el final de la crisi encara queda
lluny.
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ning se sotmetin a un mínim control mèdic
que avali la idoneïtat d’aquesta pràctica, però sobretot han de ser conscients de les seves
limitacions. Proeses com les de Kilian Jornet
només són a l’abast d’uns quants i és absurd
intentar emular-les, perquè l’efecte seria el
contrari del desitjat: en comptes de més benestar físic i psicològic, lesions i danys més
importants. En tot cas, l’expansió de l’esport
és un bon indicador de la importància que
dóna a la salut una societat, i per tant de la
seva maduresa.

Ferreres
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L’únic avanç aconseguit per ara per
Maduro és el del consum desmesurat i accions de violència arran de
la decretada rebaixa de preus, vigilada per l’Exèrcit, que va atropellar
la seguretat jurídica i les regles del
lliure mercat dels comerciants
d’electrodomèstics.
3Pàg. 16
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Kroes
Vicepresidenta
de la Comissió
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Com a responsable de l’Agenda Digital posa tota la dedicació a fer que
Europa compleixi un objectiu crucial: ser líder en tecnologia. Kroes
intenta que el territori europeu no
sigui només pastura del consum sinó que hi visqui un mercat fort i sa
de les telecomunicacions. 3Pàg. 30

José Luis
Sánchez
Metge
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El responsable de la Consulta
d’Atenció Immediata (CAI) de la
Vall d’Hebron té la clau que salva la
vida de les dones: no entretenir-se
en burocràcia. Des del seu consultori s’atenen de manera exprés càncers ginecològics.
3Pàg. 36

Adama
Traoré
Futbolista
del Barça
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El jove extrem català d’origen malià va debutar ahir amb el primer
equip del Barça jugant nou minuts
en substitució de Neymar. Una mostra més del respecte del club per la
tasca del planter, que en garanteix
l’ADN.
3Pàg. 48

David
Carabén
Líder de
Mishima
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El grup va tancar amb sorpreses i
un rotund èxit de taquilla i d’entrega dels seus fans una gira d’un any
i mig de concerts. El repertori molt
estudiat de 28 peces que va oferir el
quintet va ser àmpliament aclamat.
3Pàg. 58

Hospital Vall d'Hebron; Salut

