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El Parlament francès va aprovar ahir de manera 
definitiva la llei de mobilitat que, entre altres coses, fixa 
la prohibició de vendre vehicles alimentats amb dièsel i 
gasolina de cara a l’any 2040, tal com també ho va aprovar 

Espanya. La mesura s’emmarca dins l’objectiu de França 
perquè el país arribi a la neutralitat en carboni el 2025, 

amb una reducció intermèdia de les emissions de CO2 del 
37,5% el 2030. 

VETO FRANCÈS 
A LA GASOLINA  
I EL DIÈSEL

2040 
inici de la 
prohibició 

L’exgovernador del Banc d’Espanya Luis 
María Linde en una imatge recent. EFE  

Linde qualifica de 
“disbarat” la renda 
mínima universal

L’exgovernador del Banc d’Espanya Luis Ma-
ría Linde va qualificar ahir de “disbarat abso-
lut i monumental” que “no té lògica” la renda 
bàsica universal. “Que un ciutadà, pel fet de ser 
ciutadà d’un país, tingui dret a una renda bàsi-
ca independentment de l’edat i del seu nivell 
de renda és un disbarat absolut”, va assegurar 
durant la 30a Trobada Empresarial al Pirineu 
que es va celebrar ahir a la Seu d’Urgell i que va 
inaugurar el president de la Generalitat, Quim 
Torra. Linde, que va presidir el Banc d’Espa-
nya entre el 2012 i el 2018, va defensar, en can-
vi, subsidis “limitats o temporals”.  

En la seva conferència, Linde també va ad-
vertir sobre els efectes del Brexit, especial-
ment si es produeix sense acord amb la UE, 
una possibilitat que va considerar “factible”. 
L’exgovernador va subratllar que si es produ-
eix a curt termini hi haurà “pertorbacions 
molt importants de tot tipus, que afectaran 
sectors tan importants com el transport, la 
banca i el comercial”. 

Linde també va demanar un pacte urgent 
per reformar les pensions. “Els espanyols i els 
partits polítics i els governs hem de veure que 
és una necessitat absoluta i que calen pactes 
transversals. No parlem de qüestions ideolò-
giques, són tècniques”, va respondre a una 
pregunta del públic. 

Aposta de les empreses per Barcelona 
A la mateixa trobada de la Seu d’Urgell, la pre-
sidenta i consellera delegada de Savills Aguir-
re Newman Barcelona, Anna Gener, va desta-
car que moltes empreses del món digital i tec-
nològic han apostat per la capital catalana 
malgrat “la inestabilitat política”. La compa-
nyia ha estudiat l’impacte de l’1 d’Octubre en 
les deslocalitzacions d’empreses del sector i ha 
conclòs que no va tenir cap efecte negatiu. “No 
només no hi ha hagut deslocalització física si-
nó que ha passat una cosa que no estava al guió 
i és que han vingut moltíssimes empreses –va 
dir–, sobretot del món digital i tecnològic, que 
no estaven implantades al nostre territori i 
que han escollit justament aquest període de 
tantíssima inestabilitat”.e
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Més pressió a la Fed perquè abaixi els tipus 
A més, el nombre d’aturats de 

llarga durada (als Estats Units en-
tren en aquesta categoria els aturats 
que porten 27 setmanes buscant fei-
na) va augmentar en 68.000 perso-
nes fins a arribar als 1,29 milions.  

Aquestes dades reforcen les 
pressions perquè la Reserva Fede-
ral abaixi els tipus d’interès, com 
demana el president Donald 
Trump. La Fed, que ha insinuat que 
podria fer-ho si la situació de l’eco-
nomia empitjora, de moment man-
té els tipus en el 2,5%, molt lluny 
del 0% en què els té el Banc Central 
Europeu. Aquesta última institució 
ja va dir dijous que no apujarà els ti-
pus almenys fins a mitjans del 
2020, i fins i tot va admetre haver 
debatut una nova rebaixa.e 

Jerome Powell, president de la 
Fed, està sota pressió. ARA 

POLÍTICA MONETÀRIA 

A priori, la notícia pot semblar bo-
na: els Estats Units van crear al 
maig 75.000 llocs de treball no agrí-
coles, fet que va permetre mantenir 
la taxa d’atur en el 3,6%, el nivell 
més baix des del 1969. Però si es 
grata una mica més s’aprecia que la 
creació d’ocupació va minvar clara-
ment respecte al mes anterior (a 
l’abril s’havien generat 224.000 
llocs de treball) i que, de fet, els 
75.000 llocs de treball creats són la 
xifra més baixa dels últims 12 me-
sos, a excepció del febrer. Els ex-
perts esperaven que se’n creessin 
més del doble. 
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Facebook deixa de preinstal·lar 
les seves aplis als mòbils Huawei 

to, finalment esperarà a activar-lo a 
l’agost, quan expira l’últimàtum de 
90 dies concedit pel govern dels Es-
tats Units. Fins llavors, Google Play 
Store i totes les aplicacions de Goo-
gle estaran disponibles per als mo-
dels actuals de telèfons Huawei, in-
closos els que encara no s’han envi-
at o construït. 

Per contra, la prohibició de Face-
book s’aplicarà a qualsevol disposi-
tiu Huawei que encara no hagi sor-
tit de la fàbrica. Així ho han expli-
cat fonts del sector a Reuters, que va 
avançar ahir la notícia.  

“Estem revisant l’ordre final del 
departament de Comerç dels Estats 
Units i la llicència temporal general 
concedida recentment, i farem pas-

sos per assegurar-ne el compli-
ment”, va confirmar un portaveu de 
la tecnològica nord-americana en 
un comunicat.  

Huawei diu que està preparada per 
a les mesures que prenguin els EUA 
i per seguir compromesa a solucionar 
qualsevol interrupció, segons va ex-
plicar Reuters. De fet, ja ha anunciat 
que treballa en un nou sistema opera-
tiu que es coneix de moment com a 
Hongmeng US i que estaria a punt 
aquest mateix mes. Tot i això, alguns 
clients de botigues d’Europa i l’Àsia 
–matisa la mateixa agència– s’han 
mostrat reticents a comprar telèfons 
Huawei davant la incertesa. Els ana-
listes, afegeix, esperen una dràstica 
caiguda de vendes.e 

L’ultimàtum de Trump a Huawei expira al mes d’agost. ARA 

L’empresa de Mark Zuckerberg se suma al veto a la companyia xinesa

Facebook s’ha afegit oficialment al 
boicot a Huawei orquestrat des dels 
Estats Units. La companyia tecno-
lògica creada per Mark Zuckerberg 
no permetrà la preinstal·lació de les 
seves aplicacions als telèfons fabri-
cats per la marca xinesa. Els clients 
que tenen dispositius Huawei enca-
ra podran utilitzar aquestes aplica-
cions i rebre actualitzacions, però 
els aparells que surtin de fàbrica a 
partir d’ara ja no disposaran de Fa-
cebook, WhatsApp ni Instagram. 

La clau de l’assumpte és que les 
aplicacions de Facebook no s’inclo-
uen de sèrie al sistema operatiu 
d’Android, que és el que utilitzen els 
terminals Huawei, però alguns fa-
bricants tecnològics (com és el cas 
de la companyia xinesa) les inclo-
uen preinstal·lades perquè els seus 
clients no hagin de descarregar-les 
quan engeguen per primera vegada 
els nous telèfons mòbils. 

“La mesura no afectarà els que ja 
tinguin un telèfon Huawei, que po-
dran seguir utilitzant les aplicaci-
ons i rebre les actualitzacions opor-
tunes”, emfatitzen a l’ARA fonts de 
Huawei. 

Empreses alineades 
La decisió de Facebook coincideix 
amb el que altres empreses com Vo-
dafone, SoftBank i Google han 
anunciat en les últimes setmanes, 
però els propietaris de la xarxa soci-
al per antonomàsia han anat una 
mica més lluny. Google, la primera 
gran companyia a reaccionar al ve-
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