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Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.
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pectives electorals gens favorables. De fet ja
s’ha constatat que les xifres macroeconòmi·
ques positives no repercuteixen necessària·
ment i de manera automàtica en una part
significativa dels ciutadans. L’atur segueix
per sobre del 23% (les previsions el reduei·
xen al 20% el 2016) i la precarietat dels llocs
de treball nous és la tònica dominant. I
Brussel·les exigirà més reformes. Divendres
passat, malgrat elogiar els progressos de
l’economia espanyola, el president de l’Eu·
rogrup, Jeroen Dijsselbloem (càrrec al qual
aspira Luis de Guindos), va insistir que s’ha
d’avançar més en la reforma laboral –difícil
en període electoral– i en la fiscalitat. Les
dues qüestions, òbviament, no tenen una
sola fórmula de solució i aquí és on tant el
Govern del PP com la resta de partits s’hau·
ran de mullar els mesos vinents. El creixe·
ment dels grans dígits per si mateix no solu·
cionarà els problemes d’Espanya, per més
que Rajoy s’hi encaparri.
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ns pel rastre que va
ó digital. Res és anò·
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amb què es paguen serveis en línia aparentment
gratuïts.
Bona part dels procediments per protegir la
privacitat són poc eficaços, sobretot si l’usuari
no ha tingut cap problema a mostrar detalls de
la seva esfera personal. El debat és complex, pe·
rò les societats de la informació ja necessiten
noves formes per regular la relació entre els àm·
bits públic i privat, propi i comú, la intimitat i
els drets. Mentrestant, la prudència ha de presi·
dir l’exhibició del nostre perfil 2.0 si no volem
que l’ombra del Gran Germà internauta sigui
cada cop més allargada i amenaçadora.

Ferreres
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La seva figura cada cop provoca més
animadversions entre els seus col·
legues de l’Eurogrup. Ell ho admet
en un tuit contundent: «Són unàni·
mes en el seu odi cap a mi. I jo do·
no la benvinguda al seu odi». L’ego·
centrisme pot arruïnar les seves es·
tratègies polítiques.
3Pàg. 17
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El físic francès rebrà el Premi Naci·
onal de Recerca de la Generalitat,
en la modalitat de jove talent, pel
desenvolupament d’un minúscul
xip de diagnòstic que, aprofitant la
la llum i fent servir unes nanopar·
tícules d’or, permet detectar abans
el càncer.
3Pàg. 30
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El gos diabòlic de la literatura dels
EUA torna a l’atac amb Perfidia (Ran·
dom House), l’inici d’un altre quar·
tet sobre Los Angeles, en què els per·
sonatges tenen les seves lleialtats
dividides tant en l’aspecte personal
com en el polític.
3Pàg. 52
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Dtor. de Fundació
Orfeó-Palau
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Londres ha sigut el primer escena·
ri on ha aterrat l’Orfeó i el Cor de
Cambra del Palau de la Música en
el marc de l’estratègia de la institu·
ció d’anar mostrant les virtuts vo·
cals del cor per diferents països
d’arreu del món.
3Pàg. 56
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Noriega
Actor
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L’actor ha realitzat un lloable esforç
per sortir·se’n en català i així entrar
en la plantilla de 24 intèrprets de
Cites, una sèrie que s’estrena aques·
ta nit a TV·3 en què es narren les tro·
bades de parelles concertades per
internet.
3Pàg. 65

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

