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Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.
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da que altres forces
s puguin continuar
conseguir una majobté dialogant, sense
ns protocol·laris.
ta, Sánchez és el que
pacitat d’iniciativa.
era es manté, i tots
mb raó que no han sid’aquest primer cant, és l’única proposue hi ha al damunt

oden
emps, han
s mesos de
r a un acord

Recep Tayyip
Erdogan
President
de Turquia

de la taula. L’esquerra, encapçalada per Podem, continuarà apostant perquè Sánchez
canviï de parella, cosa ara com ara difícil de
creure tenint en compte els límits marcats
pel comitè federal del PSOE. Un Pablo Iglesias que es lamentava el 20-D que li havia faltat una setmana de campanya per superar
els socialistes, és possible que ara ja no estigui tan interessat a tornar a les urnes. Petons
als llavis al marge, la seva aliança amb les
confluències no és clar que es pogués repetir
el mes de juny (aquí tenim l’exemple de
Compromís) i té el dubte de quant vot prestat podria retornar al PSOE.
I queda el PP. Avui costa d’entreveure
quin marge de maniobra té amb Mariano Rajoy al davant. No s’intueix cap aliat. Els seus
quatre anys de govern han deixat terra calcinada. No hi ha res descartable, però és molt
difícil imaginar el PP repetir a la Moncloa
amb el mateix inquilí. Queden dos mesos
per sortir de dubtes o per anar a les urnes.

eficiència fiscal

a porten a terme els
etat (un cos de l’Eslitat abona 25 miliervei. Ara el Govern
rectament, la qual
olítica sobiranista,
com una lògica meó administrativa.
flexió davant el pla
plataforma recaptabuts que ara tramia de les quatre dipu-

sa: Bernat Gasulla i Iosu de la Torre.
Manuel Perdigó.

tacions. No li falta raó al nou secretari d’Hisenda de la Generalitat quan lamenta que
Catalunya no s’hagi pres d’una manera
més seriosa l’ordenació de la recaptació
d’impostos. Sigui en el marc autonòmic o
sota una hipotètica independència, l’Administració catalana no es pot permetre no
explorar i recórrer els camins fiscals que la
legislació li permeti a cada moment. El rigor en l’obtenció de recursos públics és exigible sigui quina sigui la ideologia del partit que governi.

Ferreres
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La intervenció del principal diari de
Turquia, crític amb la política del
Govern, no només és un intolerable
atac a la llibertat d’expressió, sinó
un pas més en la deriva totalitària
en què es troba Turquia i que tant
preocupa la comunitat internacional.
3Pàg. 22
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i maratoniana
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Bioquímica, bombera i vencedora
de cinc ultramaratons internacionals, Emma Roca dirigeix a l’Hospital de Sant Pau una investigació sobre les conseqüències que pot tenir
l’exercici en el cos dels esportistes
d’elit com ella, per poder prevenir
riscos.
3Pàg. 34
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Ruiz
Consellera
d’Ensenyament
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La conselleria d’Ensenyament ha
decidit modificar el criteri de puntuació per assignar institut que penalitzava els nens sense germans.
Tenir un germà a l’escola de primària adscrita a l’institut ja no atorgarà cap plus.
3Pàg. 36
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de la FIFA

EEEE

En una de les seves primeres decisions al capdavant del màxim òrgan
de direcció del futbol mundial, Infantino eliminarà el triple càstig
(penal, vermella i suspensió) que
desvirtua molts partits i que afecta
sobretot els porters.
3Pàg. 56
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L’actor torna com a Frank Underwood a la quarta temporada de House of cards, un referent en el ric panorama de sèries de televisió. Aquesta temporada té l’al·licient que
coincideix amb la campanya electoral als EUA.
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