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Un consell: no facin plans

Les vacances estivals d’aquest any no s’estan des-
lliurantde la covid, tal commolts esperàvem, con-
fiats en el bon ritme de vacunació. Estem millor
que fa un any gràcies a les dosis subministrades,
però lapoblacióestàentreperplexa idesconcerta-

da per les oscil·lacions de la pandèmia. Quimés quimenys està
despistat sobre com pot acabar afectant la covid els plans ini-
cialment previstos. Estar doblement vacunat no és garantia de
res, i la variantdelta estàmultiplicant-sede formaexponencial.
Ha augmentat el nombre de morts a Espanya, i els geriàtrics
hanperdut la invulnerabilitat que semblavenposseir.En fi, que
per segonanyconsecutiuesviuranunesvacancesd’agost anor-
mals i la gent no tindrà altre remei que fer el que pugui.
El pitjor són els canvis de criteri de l’Administració, que ge-

neren frustració i malestar en la ciutadania perquè tan aviat
s’anuncia una mesura liberalitzadora, com immediatament es
torna a les restriccions anteriors. Un exemple és l’assistència
als esdeveniments esportius, que semblava que seria un fet ja
en l’inici de les temporades regulars entre agost i setembre,

però que ara ja està en dubte. Sembla clar que la consigna és no
fer plans.
Però tot i així, després de donar per perdut aquest estiu com

una temporada normal, aLaVanguardia fem avui l’esforç d’in-
tentar conèixer com serà la tardor. Saber fins a quin punt la
pandèmia continuamodificant capritxosament la nostra tradi-
cional formade vida. L’opinió dels especialistes en l’anàlisi que
avui publiquem conté una frase lapidària: “Això no s’ha acabat
en absolut”. I és que en unmón tan globalitzat, mentre hi hagi
tantsciutadanssensevacunar, el riscderebrots inovesvariants
serà una constant en els propers mesos. Ningú no s’hauria
d’alarmar en excés perquè segurament no reviurem els episo-
dis de famesos amb la població reclosa. Les vacunes fan el seu
efecte. Però està clar que la normali-
tat, sigui nova o sigui la de tota la vi-
da, no la recuperarem fins d’aquí un
parell d’anys. Per tant, prudència i
paciència. I aprenguem a viure en el
desconcert permanent.

El somni d’aquest home
autodidacte de trobar
un tresor mil·lenari es

va complir amb escreix quan va
descobrir, fa dues dècades, les
pintures rupestres més impor-
tants de la Banya d’Àfrica. / P. 8

L aprofunda renovació
empresa pel nou mi-
nistre d’Afers Exte-
riors, José Manuel

Albares,estàdotantdemésac-
cent català aquest depar- ta-
ment d’Estat. Entre els seus
primersnomenaments, van fi-
gurar els de Juan Fernández
Trigo (Terrassa, Barcelona,
1958), com a nou secretari
d’Estat per a Iberoamèrica, el
Carib i l’Espanyol al Món, i
Xavier Martí Martí (Ulldeco-
na,Tarragona,1980),comadi-
rector general per a Iberoa-
mèrica i el Carib, els dos amb
àmpliaexperiènciadiplomàti-

ca. Albares va fitxar a més al
diplomàticLuisManuelCues-
taCivís(laPobladeSegur,Lle-
ida, 1969) com a nou sotsse-
cretarid’AfersExteriors,Unió
EuropeaiCooperació, iaixího
va aprovar aquest dimarts el
Consell deMinistres. Es dona
la coincidència queCuestaCi-
vís vanéixer a lamateixa loca-
litat lleidatana que Josep Bor-
rell, que va ocupar la cartera
d’Exteriors en el primer go-
vern de Pedro Sánchez el
2018, abansde sernomenat alt
representant de la Unió Euro-
pea per a Afers Exteriors, el
desembredel 2019."
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&2#!10/.-1-/0/#-0,+Ungrupde turistes fotografiant-seaquestdimecresal costatde la fontde laplaçade laVer-
ge, aValència, on les restriccionsnocturnesnohanprovocat cancel·lacionsen les reservesdel turismenacional.
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LA IMATGE
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Científics de l’Institut de
Recerca Biomèdica de
Barcelona han creat una

eina d’intel·ligència artificial que
distingeix lesmutacions causants
delcàncerde lesalteracionsgenè-
tiquessensetranscendència. / P. 25
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Barcelona ha estat de-
signada capital mundial
de l’arquitectura per la

Unesco el 2026, imposant-se a
Pequín. Aquell mateix any aco-
llirà el Congrés Mundial dels
Arquitectes. / P. 28
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L’ITF, presidida per
Haggerty (64), esvaveu-
re obligada a rectificar i

vaendarrerirelshorarisolímpics
del tennis després de les nom-
brosesqueixesdels tennistesper
lacalorsufocantdeTòquio. / P. 38
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E ls JocsdeTòquiovan
deixar ahir una es-
tampa impactant.
Paula Badosa aban-

donava el seu partit de quarts
de finaldel torneigolímpicda-
vant la txeca Markéta Von-
drousova per culpa d’un cop
decalor.Latennistaespanyola
va haver de ser atesa a la pista
pelsmetges i va abandonar les
instal·lacions en cadira de ro-
des ambuna tovallolamullada
cobrint-li el cap per intentar
pal·liar els efectes de les altes
temperatures que assolaven
Tòquio al migdia. Després de
perdre, també a quarts, Garbi-

ñe Muguruza criticava l’orga-
nització per no haver tingut
méssensibilitatambaquestas-
sumpte.Medvedev fins i tot va
arribar a amenaçar el jutge de
cadira: “Si em moro, te’n fas
responsable?”, li va etzibar
quanel va instar a continuar el
partit. Encara que arriba amb
retard, l’organització no s’ha
desentès de les crítiques i a
partir d’avui s’endarrerirà el
començament de la jornada
finsa les15hores locals,quatre
horesméstardquefinsara,per
driblar les temperatures més
altes del dia. Rectificar és de
savis i cal agrair aquest canvi."
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