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IsidreFainé, presidentdeLa
Caixa, propietària del recin-

te dels Jardins de Cap Roig, on el
festivaldemúsicad’estiuhareunit,
entre altres artistes,
Diana Krall, Sting,
Ben Harper, Jorge
Drexler, Liam Galla-
gher,JamieCullumo
Aitana.PÀGINA26

LA SEGONA

Eldirectorde l’OrfeóCatalà i
assessor artístic del Palau de

laMúsicavalluiralsPromsdeLon-
dres la seva feina amb els cors ca-
talans,quevanactuar
amb la London Sym-
phonyOrchestra i Si-
monRattle enunRo-
yal AlbertHall ple de
gomagom.PÀGINA27

El mandatari nord-americà
ha cancel·lat el seu viatge a

Dinamarca per la “desagradable”
negativa del Govern danès a ven-
dre-liGrenlàndia.El
president republicà
creu que la compra
de l’illa seria “un
gran negoci immo-
biliari”. PÀGINA 4

La justícia australiana ha
confirmat la pena de sis

anysdepresócontra l’antic secre-
tarid’EconomiadelVaticà ihome
de confiança del pa-
pa Francesc, con-
demnat per l’agres-
sió sexual i violació
de dos nens als anys
noranta. PÀGINA 6

El conseller de Salut de la
Junta d’Andalusia, Jesús

Aguirre,vaadmetreahirqueelseu
departament va endarrerir “dos o
tresdies”eldecretde
l’alerta sanitària pel
brotdelisteriosioca-
sionatpelconsumde
carn entatxonada.
PÀGINA22

Les vergonyes
deNovaYork
La ciutat amb l’skylinemés
reconeixible, paradís d’es-
pectacles i neons, afronta, tot
i això, una realitat menys
fascinant: l’acumulació de
muntanyes d’escombraries a
les voreres que suposen un
atractiu reclam per als rose-
gadors. Una legió de 8.000
operaris de neteja prova de
pal·liar cada dia el problema.

Conciliar sensemirar-se Salvar l’Amazònia

Lapujadadesalaris, l’incrementdelpetroli i el retard
delsBoeing737MAXhandanyatels comptesdeRyan-
air ambunacaigudadelsbeneficisdel21%.Solució?

Anuncide tancamentdebases i acomiadamentsmassius.
Reacció?Treballadorsamenaçantde fervaga. Comla llei
mana, abansde l’enfrontamentcalprovarderesoldreelpro-
blema. Aixòsemblavaquepassariadimartspassata la seudel
Servei InterconfederaldeMediacióaMadrid.Peròvaarribar
l’equipnegociadorde l’aerolínia, lideratper la responsablede
recursoshumans,LisaMcCormarck,mitjahora tard i amb
unaexigènciaextravagant: “Noasseure’sdavantdels sindi-
cats”.Demaneraqueelsmediadorsvanhaverdepassar-se
lesmésdesethoresquevadurarelprocés jugantaunacosa
semblantal telèfonespatllat, canviantd’unahabitacióa l’altra
per transmetreals sindicats laposicióde l’empresa i a l’em-
presa ladels sindicats.Negociar sensemirar-sea lacara
nosembla lamillormaneraperaconseguirunaconciliació.
I, efectivament,non’hivahaver.

Els incendis a l’Amazònia s’han disparat aquest any.
L’inusual augment del foc, que està desforestant
aquesta selva de la qual depèn tot el planeta, ha

coincidit amb l’arribada al Govern brasiler d’un presi-
dent, Jair Bolsonaro, que nomanté la política proteccio-
nista de dirigents anteriors. Quan Bolsonaro diu que
l’Amazònia pertany al seu país com unamanera d’espol-
sar-se suggeriments externs per evitar-ne la desforesta-
ció, fa una afirmació errònia. La supervivència de la selva
amazònica és crucial per a la vida a la Terra perquè el
seu ecosistema està interconnectat amb el clima, els cor-
rents oceànics, la contenció del CO2atmosfèric i altres
qüestions ambientals d’abast mundial, així que no es
tracta només d’una cosa que concerneixi un sol país, sinó
tota la humanitat. El Brasil i els altre vuit països que te-
nen l’Amazònia al seu territori tenen l’obligació de pre-
servar-la per a tothom. La resta del món els ha d’ajudar
perquè ho facin.
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Aliança insòlita
La crisi de govern a Itàlia podria
portar dos rivals directes com
el Partit Demòcrata i l’M5E a
pactar un govern de coalició per
evitar unes eleccions anticipa-
des presumiblement beneficio-
ses per a Salvini. PÀGINA 6

POLÍTICA

La Rioja tanca el cicle
El pacte entre PSOE, Podem i
IU a La Rioja tanca el cicle de
formació de governs autonò-
mics després de les eleccions
del 26-M. PÀGINA 12

EDITORIALS

Els temes del dia
La crida de Quim Torra a la
“confrontació democràtica”
contra l’Estat, i el final del mal-
son de l’Open Arms després
del desembarcament al port
de Lampedusa. PÀGINA 16

OPINIÓ

Qüestió de prioritat
Juan-José López Burniol adver-
teix de la necessitat de priorit-
zar la resolució del “problema
català” abans d’abordar la resta
de reptes pendents de l’Estat:
“No es pot governar deguda-
ment un país sota la pressió i el
desafiament constant d’unmo-
viment separatista socialment
arrelat, que ha optat obertament
per promoure la desestabilitza-
ció de l’Estat”. PÀGINA 17

TENDÈNCIES

El control de les dades
Facebook ha anunciat que
posarà a disposició dels seus
usuaris la informació que altres
aplicacions i llocs web li fan
arribar perquè puguin conèixer
i esborrar si volen el seu rastre
fora de la coneguda xarxa
social. PÀGINA 23

CULTURA

Valors segurs
L’Acadèmia del Cinema ha
optat per noms de provada
solvència en la indústria com
són els d’Almodóvar, Amenábar
i Buñuel –protagonista del film
d’animació del barceloní Salva-
dor Simó– en la preselecció de
títols que aspiraran a competir
per l’Oscar a la millor pel·lícula
de parla no anglesa. PÀGINA 28

ESPORTS

Victòria inspiradora
El sud-coreà Duckhee Lee,
actual número 201 del rànquing,
es va convertir dilluns passat
en el primer tennista sord que
guanya un partit de l’ATP, una
victòria que espera que inspiri
altres esportistes en la mateixa
situació que ell. PÀGINA 38

ECONOMIA

Condicions dignes
El secretari general d’UGT
Catalunya, Camil Ros, reclama
unmínim salarial de 1.000 eu-
ros, a més demesures socials
com ajuts escolars i polítiques
efectives d’habitatge per acon-
seguir que el treballador pugui
“viure amb dignitat”. PÀGINA 41

El pla de Torra

UNAdelespreocupacionsdeCarlesPuigdemont
ésquese’l tergiversiperpresentar-locomun
radicalextremista,malgratquepotexpressar
lessevesopinionssensetravesquanhoconside-

raoportú.Defet,hapublicataquestestiuunopuscletitulat
Reunim-nosperexplicar-sesenseintermediaris i laseva
lecturaconfirmaladesorientacióestratègicadel’indepen-
dentismedosanysdesprésdeladeclaracióunilateral.A
Puigdemontnoselipotnegar lacoherènciapalmàriadelseu
escrit.Críticambdecisionsdelseupartit id’ERC,creuque
hancaigutenlatrampade“blanquejar”elPSOE.Estàcon-
vençutquecapgovernespanyolnoconcediràunreferèn-
dumd’autodeterminació,aixíquevalmésnodeixar-seenga-
nyarperlesapel·lacionsaldiàleg.Conclusió:nomésqueda
l’enfrontamentambl’Estat, llarg,encaraqueamb“fasesde
baixaintensitat id’altresd’alta”.Uncamí“dolorós,queno
seràagradable” iquecomençaapartirdelasentència.
QuimTorravasituardimarts l’aplicaciód’aquestadoctri-

nacomlasevamissióprincipalalcapdavantdelaGenerali-
tat.Estractade“reprendrela iniciativa”,dissenyaruna
“agendaderuptura”,de“confrontaciódemocràtica”,de
“resistènciano-violenta”,encoratjar ladesobediènciacivil
perentorpirel funcionamentdeles institucionsestatals i
desestabilitzar lapolíticaespanyola.Torranovaconcretarel
mètode,peròPuigdemontescriuque,amésdemanifestaci-
ons–HongKongjafascinal’activismeindependentista–,hi
ha“totunmostrarid’opcions”entrelesqualsesmentaun
“boicotpacífic,objeccionsfiscals ideconsciència”. L’ende-
màdeldiscursdeTorra,elvicepresident iprobablecandidat
d’ERCalaGeneralitat,PereAragonès,anunciavaunrecurs
als tribunalsperreclamarpel finançamentdelaGeneralitat.
Espot llegircomunarèplicaeloqüent.
NoenvaPuigdemont,enelseufullet,
acabapreguntant-se–sensecontestar
demaneraclara–si lasocietatcatalana
estaràpreparadaperafrontarelseupla.
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