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May manté la supremacia a les
enquestes malgrat un lleu ascens
laborista
La primera ministra confirma la seva aposta per un Brexit dur però no renuncia a
intentar un acord especial amb la UE

La primera ministra, Theresa May, presentant el manifest. Foto: Europa Press

La primera ministra britànica, Theresa May, continua sent la gran favorita de cara a les eleccions
anticipades del 8 de juny
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129425/theresa/may/anuncia/eleccions/anticipades/al/regne/uni
t/juny?rlc=a1) . L'objectiu és reforçar la seva majoria a la Cambra dels comuns, fet que li donarà,
segons creu ella, més poder a l'hora de negociar amb Brussel·les les condicions del Brexit. A
hores d'ara, ningú discuteix la seva condició de favorita, però sembla que la gran distància amb els
laboristes de Jeremy Corbyn s'ha reduït les darreres setmanes
(https://www.theguardian.com/politics/2017/may/20/conservative-lead-falls-labour-observeropinium-vote) . Els conservadors estarien ara en un còmode 46%, però el Labour es mouria entorn
el 33% dels vots.
La primera ministra no afluixa i ha deixat clares les seves pretensions en el manifest
(https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf) dels tories.
Segons May, cal abordar els "cinc grans reptes" als quals s'enfronta el país: sostenir el creixement
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econòmic, l'evolució del Brexit, llimar les divisions socials, afrontar els reptes d'una societat que
s'envelleix i seguir desenvolupant la tecnologia mantenint la seguretat i la privacitat.
Un dels temes centrals del programa dels conservadors és coronar les negociacions del Brexit i
les seves implicacions en política interna britànica. En el programa conservador s'especifica que
"cap tracte és millor que un mal tracte", cosa que apunta a un Brexit dur en què el Regne Unit
sortirà del mercat comú i la unió duanera. Però al mateix temps busca "una associació profunda i
especial" que inclogui un acord de lliure comerç.
Al manifest es destaca la possibilitat de mantenir el finançament a alguns programes específics de
la UE així com incloure totes les lleis europees en la legislació anglesa, posteriorment aprovades
pel Parlament, que podrà "esmenar, derogar o millorar" qualsevol d'elles.
També es planteja controls i reducció de la immigració des de la UE mentre es mantenen els drets
dels ciutadans de la Unió que resideixen al país. A més de posar com a meta rebaixar la migració
neta dels 273.000 actuals a 100.000, els conservadors proposen apujar els impostos a les
empreses que contractin immigrants de fora de la UE.
Entre les 88 pàgines del manifest, el partit de May promet, en el pla econòmic, acabar amb el dèficit
l'any 2020, cap increment de l'IVA i rebaixar l'impost de societats al 17%. En l'àmbit social, els
conservadors han promès incrementar en 8.000 milions de lliures la despesa en sanitat en els
pròxims cinc anys, així com augmentar els pressupostos de les escoles en 4.000 milions de lliures.
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