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Editorials

Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

La UE i l’acció contra l’Ebola
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Abe

E
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l primer món no ha actuat de veritat fins que ha tingut l’Ebola picant a la porta. Coincidint amb la
formidable notícia que l’auxiliar
d’infermeria Teresa Romero pot
rebre avui el diagnòstic definitiu que està
curada del virus, el Consell de Ministres
d’Afers Estrangers de la Unió Europea va estudiar ahir a Luxemburg possibles mesures
per coordinar esforços i augmentar l’ajuda
econòmica en la lluita contra la malaltia.
S’ha trigat més del compte, però una iniciativa comunitària serà benvinguda per frenar una epidèmia que segueix dessagnant
diversos països de l’Àfrica Occidental (Libèria, Sierra Leone i Guinea) amb més de 4.500
morts. En paral·lel a aquesta positiva actitud de la UE arribava, per contra, la notícia
que Metges Sense Fronteres llançava un SOS
buscant suport per haver arribat a la seva capacitat màxima a la regió.
És aquí on les institucions oficials hauri-

en d’agafar el testimoni d’aquesta organització no governamental com a punta de
llança en la lluita per atendre els malalts i
per intentar controlar el problema. Alemanya, per exemple, planteja la creació d’una
missió de cascos blancs, amb personal sanitari europeu que ajudi les zones afectades. Mirar a l’Àfrica i contribuir al seu desenvolupament de forma decidida, i no episòdica,
és més que una obligació per a la Unió Europea, i l’Ebola només ha fet que recordar-ho.
En la línia de la decisió de l’Administra-

Europa ha de fer passos
decidits en l’ajuda a l’Àfrica
i a vigilar totes les iniciatives
empreses en el seu territori

Primer ministre
del Japó

ció de Barack Obama, els ministres d’Exteriors també han acordat nomenar, probablement aquesta mateixa setmana, un coordinador que vigili les accions empreses
contra la malaltia en la seva àrea d’influència per buscar la màxima eficàcia.
Aquesta figura podria haver tingut un
paper a desenvolupar, sense anar més
lluny, en la gestió del cas de Teresa Romero
per les autoritats sanitàries espanyoles. El
final feliç no hauria de deixar en l’oblit la
llarga llista d’errors i despropòsits en el
protocol que es va seguir des que es va produir el contagi el 25 de setembre passat.
Mentre el personal sanitari que ha atès la
pacient mereix tots els reconeixements, la
ministra Ana Mato i, sobretot, el conseller
de Sanitat de Madrid, Javier Rodríguez, apareixen a l’altra plat de la balança en l’assumpció de responsabilitats. Ni la disculpa
pública, com va fer Rodríguez, els eximeix
d’això.

Diàleg franco-alemany davant la crisi
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ls ministres d’Economia i de Finances d’Alemanya i França es
van reunir ahir a Berlín per buscar un acord que permeti treure
Europa del cul-de-sac. En resum,
les dues economies més grans de la zona euro tenen punts de vista diferents sobre com
sortir de l’estancament en què es troba la UE.
Alemanya sosté que és possible créixer sobre
la base d’augmentar la competitivitat per exportar més i realitzar reformes estructurals
que minimitzin la despesa pública, en nom

Animus iocandi

de reduir el dèficit. França, per la seva part,
defensa que no pot comprometre una reducció de la despesa –50.000 milions ha promès
el primer ministre Valls– si els que poden invertir per dinamitzar l’economia –els alemanys– no ho fan.
El debat es podria eternitzar, però per fortuna el que tots han percebut és que si alguna cosa s’està esgotant és el temps. A la mateixa Alemanya ja no li val ser un bon alumne
de les seves pròpies receptes. Si els altres no
creixen, els alemanys no poden exportar. Si

no es guanya en flexibilitat per reduir el dèficit i activar la producció, les retallades són
una tortura que no fa sortir del pou. Alemanys i francesos han fet una primera declaració d’intencions. Els uns estan disposats a
invertir més per estirar l’economia, a canvi
que el programa reformista dels altres sigui
creïble. Les posicions encara no són coincidents –els alemanys ho fien gairebé tot a la
inversió privada i molt poc a la pública–, però sembla que el fantasma d’una nova crisi
estimula la imaginació.

Ferreres

El pla governamental per donar
més protagonisme a la dona en la
política japonesa ha patit un duríssim revés: dues ministres –les d’Economia i de Justícia– nomenades fa
tot just un mes i mig han hagut de
dimitir per haver fet ús indegut de
cabals públics.
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La primera accionista de FCC ha culminat una operació de refinançament amb la qual, malgrat disminuir a la meitat (del 50% al 25%) la seva participació accionarial en la
companyia, aquesta reforça la seva
estructura de capital. Les accions
van pujar ahir més del 9%. 3Pàg. 26
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L’esforç de les entitats que ajuden
amb beques l’oci dels escolars, unit
a la baixada de preus de les empreses del sector, ha donat lloc aquest
curs a un augment de les reserves
de colònies després de tres anys de
descensos.
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L’aclamada pel·lícula La isla mínima,
del cineasta sevillà, serà un dels reclams de la nova edició de la festa
del cine. Els pròxims 27, 28 i 29
d’octubre, totes les sales espanyoles
vendran entrades al preu reduït de
2,90 euros.
3Pàg. 52
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El Museu Thyssen de Madrid dedica una àmplia retrospectiva a un
gran mestre de l’alta costura. Obra
del modista francès, de 87 anys, és
entre d’altres el mític vestit negre
que Audrey Hepburn duia a Esmorzar amb diamants.
3Pàg. 58

