Diari de les idees 35 – Especial
2020: ¿alguna buena noticia?

Desde el Diari de les Idees queremos cerrar el año 2020 dedicando la última edición del año a
un monográﬁco que recoge una mirada conscientemente optimista en todas y cada una de
las áreas que tratamos habitualmente. Así, a pesar de las múltiples crisis que de manera
simultánea estamos viviendo por todo el planeta –crisis sanitaria, económica, social,
política, institucional– lo que quedará para la historia como el año del coronavirus también
ha visto como a pesar de la COVID y a veces gracias a la COVID, han surgido algunos
elementos positivos o, cuando menos, fenómenos que pueden ser leídos en clave positiva.
Sin ánimo de exhaustividad, destacamos aquí algunos de los temas que nos parecen más
relevantes a través de la lectura de la cincuentena de artículos que os proponemos.
Stephen Walt apunta en Foreign Policy para salir de la inercia de este annus horribilis algunos
elementos que permiten avistar una cierta esperanza de cara al futuro. Así destaca entre
otros que este año no se haya producido ninguna guerra entre las grandes potencias, que no
se haya producido ningún estallido de violencia ni interferencia de países terceros en las
elecciones norteamericanas, la importancia para las sociedades de las personas honestas y
con integridad o el papel imprescindible de la ciencia para comprender el mundo y saber
responder a sus retos. Son muchos los análisis que consideran que si a pesar de la dureza del
2020, este año acaba ﬁnalmente bien es gracias a la derrota del Presidente Trump y su relevo
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en la Casa Blanca. La presidencia de Trump representaba para muchos una amenaza para la
democracia y el multilateralismo, así como también para la mayoría de retos globales. Su
derrota tendría que permitir avistar un cambio de actitud ante estos principales retos
globales y la expectativa de un retorno a los foros multilaterales como el Acuerdo de Paris
sobre el clima, la Organización Mundial de la Salud, y la posible reanudación del Pacto
nuclear con Irán, tal como señalan los editores de The Economist. Para dar otro enfoque a la
inﬂuencia de la presidencia de Trump, Edmund Adam en The Conversation considera los
denominados “Acuerdo de Abrahán” ﬁrmados entre Israel y dos estados del Golfo -los
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin- como las bases para unas condiciones de paz y
estabilidad en Oriente Próximo. Como corolario de estos acuerdos, destaca también la
colaboración entre la Universidad Mohammed bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos y el
Instituto de Ciencia Weizmann de Israel para el desarrollo y el uso de la Inteligencia
Artiﬁcial.
En el ámbito europeo, queremos remarcar positivamente la actitud de ﬁrmeza de la Unión
Europea respecto del veto de los gobiernos populistas de Polonia y Hungría de cara a la
aprobación del Plan de recuperación. La ﬁrmeza de la UE ante el chantaje de Orbán supone
una clara victoria de los principios de la UE en favor de la democracia, el estado de derecho y
de las libertades. Como apunta Matthias Quent en el número monográﬁco de la revista
IDEES sobre derechos y libertades civiles, parece que uno de los efectos colaterales de la
pandemia pueda ser uno cierta batida en retirada del populismo de derechas y de la extrema
derecha.
Uno de los aspectos más relevantes del impacto de la pandemia sobre la economía ha sido el
cambio de escala en la respuesta para hacer frente a esta recesión global. La movilización de
recursos por parte de países e instituciones ﬁnancieras e internacionales proporcionando
transferencias y ayudas a particulares y empresas en una dimensión nunca vista hasta ahora
en tiempo de paz es un hecho trascendente que habrá que seguir y valorar en el futuro.
En este sentido, destacamos la importancia del Plan de recuperación europeo impulsado por
la Unión Europea que, junto con el Green Deal y el nuevo presupuesto comunitario, tiene que
convertirse en el motor de un resurgir económico y reorientar la UE hacia los retos de la
transición digital y la lucha contra el cambio climático. La activación y despliegue de todos
estos recursos supone, además, un salto cualitativo en el proceso de construcción europea y
un paso más hacia la federalización del proyecto europeo. En este sentido destacamos el
editorial del diario Le Monde que celebra la retirada del veto de Polonia y Hungría en el Plan
de recuperación económica que se podrá poner en marcha a partir del 2021 por un total sin
precedentes de 1,8 billones de euros. A la vez, a ﬁnales de noviembre se consiguió un acuerdo
entre el Parlamento Europeo y los países de la UE en el Consejo sobre el próximo
presupuesto de la UE a largo plazo y NextGenerationEU. Este acuerdo reforzará programas
especíﬁcos con cargo al presupuesto a largo plazo para el periodo 2021-2027 para un total de
15 000 millones de euros.
También en clave europea, desde las páginas de Político, Raffaela Bolini y Jean-Marc Roirant
subrayan el papel fundamental de la sociedad civil y de los voluntarios en tiempo de crisis.
En este contexto de pandemia, la movilización del tercer sector para ser incluidos en los
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paquetes anticrisis que se ofrecen a los agentes económicos ha sido una victoria histórica
para la sociedad civil, ya que el acuerdo intermediado por el Parlamento Europeo y la
presidencia alemana de la UE ha elevado el presupuesto del programa de apoyo al tercer
sector de 800 a 1.600 millones de euros para el periodo 2021-2027.
En el ámbito de la política catalana, queremos destacar los esfuerzos del Gobierno catalán
por poder celebrar las elecciones con todas las garantías el próximo 14 de febrero, a pesar de
las amenazas del nuevo brote de coronavirus. Así, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo
para facilitar la petición del voto por correo de manera telemática por medio del certiﬁcado
digital idCAT así como otros certiﬁcados digitales oﬁciales en el Estado, además de los que
ya eran válidos hasta ahora en las tramitaciones por correo.
Por otra parte, la JEC ha resuelto eliminar la ﬁrma de la recepción de la documentación
electoral, hasta ahora obligatoria, y permitir que el funcionario de Correos pueda recoger el
sobre electoral. Por lo tanto, todo el proceso para ejercer el derecho al voto se podrá de hacer
desde casa. Eso quiere decir que, en el momento en que el funcionario de Correos haga
entrega de la documentación electoral, las personas podrán entregarle directamente su voto.
Esta es una opción de la que podrá disfrutar toda la ciudadanía, incluidos los casos de
positivos de COVID-19 y las personas consideradas contactos estrechos.
En la política española, Nacho Álvarez aﬁrma en El País que los presupuestos generales del
Estado aprobados por el Congreso suponen un punto de inﬂexión en tanto que superan
deﬁnitivamente una década de austeridad e inician el camino de la reconstrucción
económica post-COVID. Los nuevos presupuestos incorporan casi 30.000 millones de euros
en nuevas inversiones que servirán para hacer frente a la crisis, impulsando la
reconstrucción. Prolongar la austeridad ya no era una opción, era una vía muerta en un
momento en que ambiciosos planes de estímulo ﬁscal son necesarios. En deﬁnitiva, estos
presupuestos tienen que servir para impulsar la reconstrucción y dar estabilidad al país.
En esta recopilación también queremos incluir como buena noticia, el descrédito sin
precedentes de la monarquía española al destaparse la corrupción ﬁnanciera del rey emérito
y que todo indica puede acabar salpicando al actual monarca. La deslegitimación deﬁnitiva
de esta institución anacrónica y muy vinculada a los sectores más ultras de la sociedad
española y la constatación de las irregularidades y corrupción sistemática del jefe del
Estado, puede suponer un nuevo impulso a las fuerzas republicanas que aspiran a la
renovación de una política española que buena falta le hace.
Un futuro mejor que depende de la supervivencia de la democracia. En un artículo bastante
elocuente, los editores de The Economist valoran en clave positiva el hecho de que, a pesar de
todo, la democracia liberal ha demostrado una fuerte resiliencia y contiene en su seno, los
elementos necesarios para vencer algunos de los peligros que afronta. A la vez, la
democracia sigue teniendo un potencial de atracción muy fuerte que hace que la gente esté
dispuesta a luchar por conservarla o por obtenerla. Así, cada ﬁn de semana, los bielorrusos
arriesgan su libertad y su vida saliendo en la calle para desaﬁar al dictador, tal como lo hacen
los ciudadanos de Hong Kong, a los sudaneses, los tailandeses…
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Si dirigimos la mirada hacia algún aspecto positivo del impacto económico de la pandemia
de COVID-19, Jason Furman en Foreign Affairs subraya la oportunidad que han supuesto
estos tiempos para repensar la economía, la globalización y las prioridades de gobiernos y
ciudadanos en función de un nuevo ciclo basado en la transición ecológica y digital que
asegure un mayor bienestar para todo el mundo. En la misma línea opinan los analistas de
The Economist que señalan algunos motivos para el optimismo después del impacto brutal de
la pandemia en la economía mundial y los vincula al hecho que las empresas han tenido que
adoptar de manera acelerada nuevos procesos y nuevas tecnologías que pueden empezar a
dar sus frutos. Así, una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial revela que más
del 80% de los empresarios tienen la intención de acelerar los planes de digitalización y
proporcionar mayores oportunidades para el trabajo a distancia, mientras que el 50% planea
acelerar la automatización de las tareas de producción, a pesar de las dudas existentes sobre
a quien beneﬁcia esta automatización. Más allá de eso, el impulso a la educación a distancia
o la telemedicina, podría ayudar a iniciar un periodo de crecimiento del comercio de
servicios y la consecución de economías de escala en sectores que durante mucho tiempo
han demostrado ser resistentes a las medidas de aumento de la productividad.
La crisis sanitaria ha comportado también muchos cambios que no parece que sean
meramente coyunturales sino que se pueden volver estructurales. Las tecnologías pensadas
por el teletrabajo adoptadas durante la pandemia se han generalizado de manera masiva y
abren nuevas oportunidades sobre el presente y futuro del trabajo y que pueden abrir
escenarios para unas sociedades más resilientes e inclusivas.
En este sentido, Carme Artigas señala en El Pais la buena adaptación que han tenido las
pequeñas y medianas empresas a la hora de adoptar el teletrabajo y la ﬂexibilidad que
comporta. En relación a estos cambios destaca que la economía digital ya supone un 19% del
PIB y que, si se tiene en cuenta como un sector más de producción, se encuentra en segundo
lugar por detrás de la construcción, mientras que a nivel europeo se estima que a ﬁnales del
2021 llegará a representar el 40% del total del PIB. Dentro del mismo ámbito hay que valorar
muy positivamente que, tal como revela Mark Scott, un borrador de la próxima Ley de
servicios digitales de la Comisión Europea al que ha tenido acceso la revista Politico,
empresas como Facebook y Amazon podrían enfrentarse a multas de hasta miles de
millones de euros si incumplen las nuevas normas destinadas a frenar los discursos de odio
en línea y la venta de bienes ilegales. En virtud de las propuestas que se darán a conocer
próximamente, Bruselas exigirá que las grandes plataformas en línea (aquellas que llegan al
menos 45 millones de personas en todo el bloque de 27 países) tengan que limitar la difusión
de material ilegal a sus redes, proporcionar reguladores y grupos externos con más acceso a
sus datos internos y nombrar auditores independientes que determinarán si las empresas
cumplen las nuevas normas. Sobre las grandes plataformas digitales que han visto
incrementar sus beneﬁcios y su poder durante la pandemia, destacar también la puesta en
marcha de investigaciones y normativas anti-trust y monopolio de sus sectores respectivos.
En el ámbito del desarrollo sostenible y tal como lo destaca The Economist, la crisis del
coronavirus supone un punto de inﬂexión capital. El presidente chino Xi Jinping ha
anunciado el objetivo de reducir a cero las emisiones limpias de carbono de China en el 2060.
El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha declarado su intención de volver al
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acuerdo de París, adoptado ahora hace cinco años. A los mercados ﬁnancieros las empresas
de energía neta están de moda. Este mes, Tesla se unirá al índice de acciones S&P 500, como
uno de sus miembros más importantes. La Agencia Internacional de la Energía considera
que el uso mundial de carbón nunca volverá a superar su pico pre-COVID. Algunos aﬁrman
que los días de las energías derivadas de los combustibles fósiles están contados.
También en el ámbito de la transición energética, se ha acelerado el uso de los llamados
ecocombustibles fabricados a partir de materias primas alternativas y que tienen nulas o
bajas emisiones de CO2, lo cual según aﬁrma Carmen Fernández en La Vanguardia tendría
que permitir descarbonizar la movilidad aérea en las próximas décadas. De igual manera,
Deutsche Welle destaca que los ferrocarriles alemanes han empezado a desarrollar trenes de
células de combustible con hidrógeno que empezarán su fase de prueba en 2024 con el
objetivo de sustituir los motores diésel de las redes ferroviarias de cercanías.
Relacionado con las energías fósiles, una de las consecuencias de los conﬁnamientos
provocados por la pandemia es que la contaminación ha disminuido, tal como revela el
descenso de las cifras de emisiones de CO2 en la mayoría de ciudades de todo el mundo, lo
cual ha signiﬁcado una caída del 7% de las emisiones respecto de 2019. La reducción de la
movilidad y la paralización de la actividad económica o el paro en el sector del turismo y de
los transportes internacionales, ha permitido tomar conciencia de la viabilidad de poner en
marcha de manera decidida medidas que disminuyan nuestra huella ecológica.
Asimismo, los conﬁnamientos decretados para luchar contra la expansión del coronavirus
han comportado cambios signiﬁcativos en las grandes ciudades en tanto que la
implantación del teletrabajo y la disminución del tráﬁco, ha tenido un impacto importante
sobre el ordenamiento urbanístico: recuperación de muchas vías para peatones, extensión
de carriles para bicicletas, aceleración de iniciativas del llamado urbanismo feminista con
vistas a racionalizar el espacio público y adaptarlo a las necesidades de la vida cotidiana y a
unos usos saludables para el conjunto de la sociedad.
Para acabar, entre los numerosos avances tecnológicos que se han producido este año, The
Economist destaca que a ﬁnales de noviembre, los investigadores de DeepMind, un laboratorio
de inteligencia artiﬁcial (IA) propiedad de Alphabet, empresa matriz de Google, presentaron
resultados que sugieren que han avanzado enormemente en uno de los mayores desafíos de
la biología: como utilizar un ordenador para predecir la forma de una proteína a partir de
una lista de sus componentes aminoácidos. La sustitución de meses de experimentos por
unas pocas horas de tiempo de cálculo podría aportar nueva luz sobre el funcionamiento
interno de las células. Estos avances, podrían acelerar el desarrollo de medicamentos y, en
particular, podrían sugerir tratamientos para enfermedades como el Alzhéimer, en el cual se
cree que las proteínas deformes tienen un papel relevante.
La excepcional colaboración cientíﬁca entre equipos de investigación para encontrar una
vacuna contra el nuevo coronavirus, junto con una participación masiva del sector público
en colaboración con el mundo privado ha permitido desarrollar unas vacunas de nueva
tecnología en un tiempo récord, como lo reseñar el artículo de Robin McKie en The Guardian.
El papel innovador del ARN en la formulación de las vacunas contra el coronavirus es
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reseñado por parte de Nuno Domínguez y Artur Galocha en El País donde destacan que dos
de las vacunas más eﬁcaces contra la COVID-19 se basan en un compuesto -el ARN- sin el
cual la vida en la Tierra no podría existir. Las vacunas de Moderna y Pﬁzer utilizan una
técnica diferente a las convencionales, basadas en virus completos atenuados, desactivados
o fragmentados. Las vacunas de ARN mensajero utilizan las células del cuerpo como
bioreactores para que produzcan copias de la proteína S del coronavirus y que estas sean
localizadas por el sistema inmune. Estos tipos de vacunas también desarrollan
inmunizaciones contra otros patógenos como la rabia, la Zika o el citomegalovirus, un
patógeno que puede producir sordera, retraso mental y otros problemas graves en una
fracción de los bebés que nacen infectados. En deﬁnitiva, su aprobación y posterior
desarrollo puede signiﬁcar el comienzo de una nueva era de tratamientos contra el cáncer,
enfermedades raras y vacunas universales.
En el ámbito de los valores culturales del momento actual, Isaac Rosa plantea en El Diario un
artículo decididamente optimista que reivindica un optimismo sin ingenuidad como una
forma de resistencia, para que acabe siendo también una forma de acción. Así, destaca que
hay miles de trabajadores públicos que a pesar de todos los riesgos, hacen una contribución
primordial a la sociedad. Los sanitarios los primeros, pero también los trabajadores del
sistema educativo, y muchos otros trabajadores públicos que están sosteniendo unas
administraciones sometidas a una tensión sin precedentes. También aquellas personas que
realizan trabajos “esenciales” y que llevan meses en primera línea de pandemia,
normalmente acompañando el riesgo de contagio con unas malas condiciones laborales. Y
tantos otros que, teletrabajando o no, están también tapando grietas en medio del naufragio
económico. Lo complementa el elogio de la frivolidad de Xandru Fernández en la revista
CTXT donde plantea que quizás hay poderosas razones para aplazar nuestros sueños y
deseos, pero no hay ninguna razón, ni sanitaria ni política ni de ningún tipo, para dejar de
manifestar nuestra frustración y nuestras ganas de vivir. También hay que valorar la tribuna
del Papa Francisco publicada en el New York Times donde subraya la empatía y en la
solidaridad como anticuerpos para luchar contra el corolario de la COVID-19 que es el virus
de la indiferencia. También aﬁrma que mirar el bien común signiﬁca mucho más que la
suma de lo que es bueno para cada uno de los individuos. Quiere decir tener en cuenta a
todos los ciudadanos e intentar responder eﬁcazmente a aquellos que más lo necesitan. En
deﬁnitiva, la solidaridad es algo más que actos de generosidad; es el llamamiento a abrazar
la realidad a la que estamos unidos por vínculos de reciprocidad. Sobre esta base sólida
podemos construir un futuro humano mejor, diferente.
Queremos destacar también un debate que toma cada vez más importancia entorno a la
toma de conciencia animalista y que es una de las tendencias crecientes a nivel global.
Destacamos dos hechos que consideramos que no son anecdóticos: la no inclusión de la
corrida de toros como patrimonio inmaterial de UNESCO, que ha sido fruto de la gran
presión ejercida por más de un millar de organizaciones de defensa de los animales de todo
el mundo; así como la prohibición por parte del gobierno británico del transporte de
animales vivos al engorde o a los mataderos, lo que convierte el Reino Unido en el primer
país europeo al adoptar esta medida tal como señala Léah Boukobza en Slate,
Finalmente, destacar que a pesar del enorme impacto de la pandemia en los sectores
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culturales, algunos datos indican que los efectos del conﬁnamiento han provocado también
un aumento del interés por la cultura y la lectura de libros durante estos meses y que son
una señal inequívoca de esperanza.
Para acabar, queremos resaltar la idea de que si alguna cosa ha demostrado la pandemia que
hemos vivido en 2020, es que el mundo se puede detener y que, de la noche a la mañana,
podemos cambiar radicalmente nuestras maneras de hacer y con estos cambios,
transformar la realidad que nos rodea. ¿Somos lo suﬁcientemente conscientes de la
radicalidad de este hecho? Seguramente este hecho se quizás la noticia más positiva de todas
y con esta constatación tal vez encontremos las potencialidades de los cambios que el
mundo necesita.
¡Qué acabéis de la mejor manera posible 2020 y que empezamos mucho mejor el próximo
2021!

Política internacional y globalización
Stephen M. Walt The Top Five Reasons to Still Feel Thankful
About the World
Encara és probable que es recordi l’any 2020 com un dels períodes més tristos de la història
moderna, l’autor considera que, malgrat tot, hi ha alguns elements que permeten albirar
una certa esperança de cara al futur i destaca els avenços positius que ens han d’ajudar a
superar aquest annus horribilis. En primer lloc, subratlla que no s’ha produït cap guerra entre
grans potències. Tots les desgràcies provocades per la COVID-19 (contagis, morts,
conﬁnaments, recessió econòmica, problemes de salut mental…) no són resen comparació
amb els danys que hauria causat una guerra de entre grans potències. Segon, les eleccions
presidencials als Estats Units, ja que el temor de que la violència esclatés abans o després de
les votacions va resultar infundat, les potències estrangeres no van interferir de cap manera
signiﬁcativa i els vots es van comptar amb exactitud i equitat. Biden ha estat, doncs, un
guanyador just i per sobre de qualsevol sospita. En tercer lloc, destaca el paper de les
persones amb integritat. En efecte, i tal com va advertir Burke «l’única cosa necessària per al
triomf del mal és que els homes bons no facin res». En aquest sentit, Walt assenyala que cal
agrair la bona gent dels dos partits polítics que van actuar amb integritat davant la
temptació i la pressió política per mirar de canviar el resultats de les eleccions. Quart, la
ciència perquè comprendre les forces bàsiques que regeixen el món real és essencial per
operar-hi. En un any en què milions de persones van decidir ignorar els consells cientíﬁcs,
ara és la ciència qui ve al nostre rescat. S’espera doncs que les contra el coronavirus
permetin un retorn a la vida normal al llarg de l’any vinent. Finalment, l’autor destaca la
resistència i l’adaptabilitat de professors i alumes que han hagut d’enfrontar seriosos reptes
personals.
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Yascha Mounk Why Trump Might Just Fade Away
Yascha Mounk assenyala que després de sortir a contracor de la Casa Blanca, Donald Trump
continuarà fent el que pugui per continuar a ocupar les portades. Tuitejarà insults i teories
conspiratives, intentarà crear el seu propi canal de televisió i, segons els membres del seu
cercle íntim, ﬁns i tot podria presentar-se a la presidència el 2024. Després de mitja dècada
sota el seu encanteri, molts assumeixen que Trump aconseguirà mantenir l’atenció dels
ciutadans. Però Mounk considera que ara la seva aurèola d’invencibilitat s’està esvaint.
Trump va perdre la seva aposta per la reelecció i des del seu punt de vista va organitzar
l’intent de cop d’estat més incompetent des de Bananas de Woody Allen. El president sortint
sembla més feble i amb més por que mai. Tot i reconèixer que Trump sens dubte podria
protagonitzar una remuntada espectacular, que potser els votants de les primàries el
designaran com a candidat republicà el 2024 i que ﬁns i tot podria tornar a guanyar, l’autor
argumenta que el que és possible no té perquè ser probable. I són molt altres les
probabilitats que aviat els nord-americans s’avorreixin amb les actituds cada vegada més
histriòniques del mal perdedor que acaben d’acomiadar.

Tom McCarthy Five factors that helped US democracy resist
Trump's election onslaught
A l’hora d’analitzar els factors més importants que han contribuït a la derrota de Donald
Trump a les eleccions americanes, l’autor destaca que la descentralització, la participació, la
transparència, els tribunals i els mitjans de comunicació van tenir un paper fonamental tot i
els intents del president sortir per trencar totes les normes establertes. Pel que fa a la
descentralització, malgrat irregularitats com la supressió de votants de les llistes i algunes
irregularitats en les votacions, la transparència de tots els vots acumulats ha constituït una
força aclaparadora. Tradicionalment, la baixa participació ha estat un símptoma de debilitat
de la democràcia nord-americana en tant que una baixa participació signiﬁca un govern
menys representatiu. Però si abans d’aquestes eleccions mai cap candidatura no havia
aconseguit 70 milions de vots, aquesta vegada el perdedor ha obtingut 74 milions de vots i
Joe Biden més de 80. Malgrat les falses acusacions de Trump, les eleccions presidencials
nord-americanes no han estan subjectes a fraus generalitzats, recompte erroni ni altres
irregularitats signiﬁcatives, principalment gràcies al treball incansable dels activistes. De
més a més, els tribunals han demostrat la seva independència i els prestigiosos cabinets
d’advocats de Trump només han guanyar un cas menor sobre un total de 43. Finalment, uns
mitjans de comunicació forts i independents continuen sent una característica vital de la
democràcia nord-americana. En tant que no existeix cap junta electoral central, correspon
als mitjans projectar un guanyador. I aquesta vegada, tots els mitjans, inclosa FOX News
propera a Trump, va demostrar la seva independència i el seu compromís amb la veritat.

The Economist Joe Biden wants to re-enter the nuclear deal with
Iran
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Des de les pàgines de The Economist es valora molt positivament la intenció del nou
president nord-americà de tornat al pacte nuclear amb l’Iran. En virtut de l’acord, l’Iran va
acceptar frenar el seu programa nuclear i acceptar inspeccions rigoroses a canvi de
l’aixecament de les sancions internacionals. Donald Trump va retirar-ne els Estats Units el
2018 i va atacar l’Iran amb noves sancions mentre que l’Iran va respondre al 2019 atacant el
transport marítim internacional i l’Aràbia Saudita amb drons i míssils. També ha infringit
gradualment les disposicions de l’acord i ha acumulat 12 vegades més urani enriquit del
permès. Això no obstant, cal subratllar que l’Iran no ha interferit substancialment amb els
inspectors de l’Agència Internacional d’Energia Atòmica encarregats de la vigilància nuclear
de l’ONU. En teoria, revertir la situació hauria de ser relativament senzill. Biden diu que
tornarà a unir-se a l’Acord si l’Iran torna a complir-ne les condicions mentre que Javad Zarif,
ministre d’Exteriors de l’Iran, ha dit que si Biden aixeca les sancions el país podria tornar
immediatament als compromisos assumits. Hi haurà, doncs, una estreta ﬁnestra
d’oportunitat entre la presa de possessió de Biden el 20 de gener i les eleccions presidencials
de l’Iran el 18 de juny. Amb tot, cal ser prudents perquè els resultats de les eleccions
iranianes poden malmetre tots els esforços diplomàtic si s’imposa la línia dura del règim o
es repeteixen atacs com l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, antic responsable del
programa d’armes nuclears de l’Iran.

Edmund Adam How the Abraham Accords could create real
peace in the Middle East
L’autor de l’article planteja com els anomenats “Acord d’Abraham” signats entre Israel i dos
estats del Golf Àrab -els Emirats Àrabs Units i Bahrain- mitjançant els quals s’han establert
relacions diplomàtiques de forma formal i pública entre aquests estats poden crear les
condicions per a un pau autèntica i duradora a tot Pròxim Orient. Els dos tractats de pau
signats en el passat – Israel-Egipte el 1978 i Israel-Jordània el 1994 – poden ajudar a
determinar si els Acords d’Abraham podran complir les seves promeses. Bahrain, Israel i els
Emirats Àrabs Units haurien de garantir que aquests acords no siguin només un acord entre
els governs, sinó també entre els seus ciutadans. I això només serà possible mitjançant
l’educació. El recent acord entre la Universitat d’Intel·ligència Artiﬁcial Mohammed bin
Zayed dels Emirats Àrabs Units i l’Institut de Ciència Weizmann d’Israel per col·laborar en
el desenvolupament i l’ús de la Intel·ligència Artiﬁcial és un primer pas important. D’altra
banda, des de fa dècades els estats del Golf han iniciat esforços de diversiﬁcació econòmica
per disminuir la seva dependència respecte dels hidrocarburs. Amb la signatura dels nous
acords, els israelians es beneﬁciaran de l’accés als mercats de les seves empreses d’alta
tecnologia. És una situació de win-win, i ambdues parts podrien utilitzar la seva recent
interdependència econòmica per convèncer altres veïns àrabs de trobar solucions pacíﬁques
als conﬂictes.

Ester Alaejos Los niños de la diáspora saharaui, la voz de la
libertad
Aquest article publicat a la revista CTXT destaca el paper de molts nens i joves sahrauís que
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van arribar a l’Estat espanyol als anys 80 gràcies al projecte ‘Vacances en pau’ de
col·laboració entre el PCE i el Front Polisario. Ara són els promotors d’una via pacíﬁca de
solució en el conﬂicte amb el Marroc a la vegada que denuncien la inacció de la comunitat
internacional. Demanen a l’ONU que compleixi amb els seus compromisos i ﬁxi una data per
a l’organització d’un referèndum d’autodeterminació en aquesta antiga província espanyola.

Tamara Loos A Revolutionary Change in Thailand
Des de Foreign Affairs, es destaca el canvi cultural i generacional sense precedents que
caracteritza les protestes que estan tenint lloc des del mes de febrer a Tailàndia per exigir la
reforma del sistema polític del país i de la monarquia, una institució tradicionalment
sacrosanta. Les protestes d’aquest any suggereixen una profunda transformació en la
política i la cultura tailandeses. A banda de trencar públicament el tabú que impedia parlar
críticament de la monarquia, els manifestants també han canviat el llenguatge amb què
parlen del rei: en lloc d’utilitzar el registre requerit per abordar la reialesa, utilitzen
pronoms i termes respectuosos, però que reﬂecteixen la idea del rei com a ésser humà i no
com un ésser semi diví. De més a més, el concepte de democràcia de la nova generació inclou
un compromís amb la igualtat, inclosa la igualtat de gènere i sexual, que contrasta amb la
cultura patriarcal de la monarquia i l’establishment polític. La majoria de manifestants que
clamen pel canvi sembla que són dones joves. En darrer terme, els joves manifestants de
Tailàndia ja han aconseguit allò que les generacions anteriors ni tan sols s’atrevien a
intentar: han convertit la monarquia en un tema de discussió i crítica pública. Han expressat
aquesta dissidència radical de manera tan intensa i generalitzada que les autoritats ja no
poden silenciar sinó és amb un cost molt elevat.

Stephen Zunes The East Timor Model Offers a Way out for
Western Sahara and Morocco
Després de l’anunci sense precedents per part de Donald Trump de que els EUA reconeixen
oﬁcialment la sobirania del Marroc sobre el Sàhara occidental i de l’increment de les accions
armades del Front Polisario al llarg de les darreres setmanes, Foreign Policy compara la
situació amb la de Timor Oriental i suggereix que la resolució d’aquell conﬂicte podria
comportar vies de solució positives per al del Sàhara. En efecte, va ser el suport occidental
similar a Indonèsia que durant molts anys va impedir la independència a Timor Oriental. La
invasió d’Indonèsia de l’antiga colònia portuguesa de 1975 es va produir només sis setmanes
després de la presa del Sàhara Occidental per part del Marroc. Igual que el Sàhara
Occidental, això va implicar la invasió i l’annexió brutal de tot un país: un tipus d’agressió
similar a la que anys més tard va provocar la guerra del Golf sancionada per l’ONU el 1991 en
resposta a la invasió de Kuwait per part de l’Iraq. Aquesta ﬂagrant doble norma va
comportar que nombroses organitzacions de drets humans, grups eclesiàstics i grups
d’activistes dels Estats Units, Gran Bretanya i Austràlia pressionessin amb èxit els seus
governs perquè deixessin de donar suport a l’ocupació. Com a resultat, el govern indonesi es
va veure obligat a acceptar un referèndum sobre la independència. El 2000, els timoresos
orientals van votar per l’autodeterminació. L’autor conclou que campanyes similars a

PÀGINA 10 / 29

Europa i Amèrica del Nord podrien fer per manera que les potències occidentals compleixin
les seves obligacions legals internacionals i pressionin el Marroc perquè permeti al poble del
Sàhara Occidental decidir el seu propi destí. D’altra banda, un enfocament creixent sobre el
tema de l’explotació il·legal de recursos naturals al Sàhara Occidental proporciona als
defensors del dret internacional i dels drets humans una caixa de ressonància per desaﬁar
els governs i les empreses que s’aproﬁten il·legalment de l’ocupació.

The Economist Which is The Economist’s country of the year?
Com cada any The Economist elegeix el país que més progressos ha fet en diferents àmbits al
llarg de l’any. Aquest any 2020, però, la pandèmia de COVID-19 ha comportat que la majoria
dels països només aspiressin a esquivar el pitjor. Destaca Nova Zelanda, on el govern de
Jacinda Ardern ha aconseguit derrotar el virus, la qual cosa ha comportat la reelecció de la
primera ministra per majoria absoluta en un país on això no passa gairebé mai. També
Taiwan ha fet les coses bé atès que va mantenir el virus a ratlla sense tancar escoles,
botigues o restaurants, i sense conﬁnament. A la vegada, també ha estat capaç de plantar
cara a les amenaces implacables de Beijing. Però el premi d’aquest any és per a un país del
sud d’Àfrica. La democràcia i el respecte dels drets humans van retrocedir en 80 països entre
el començament de la pandèmia i el mes setembre, segons Freedom House. L’únic lloc on han
millorat ha estat a Malawi. I això degut al fet que els ciutadans es van rebel·lar contra el
veredicte fraudulent en les darreres eleccions (validades cínicament pels observadors
estrangers) i que els van rebutjar els suborns i les van acabar anul·lant. Malawi segueix sent
un país pobre, però ara la seva gent són ciutadans, no súbdits. Per tant, els editors de The
Economist consideren que mereix ser distingit com a país de l’any per fer reviure la
democràcia en una regió on massa sovint regna l’autoritarisme.

Catalunya, España, Europa
Jorge Marco Por una memòria cívica
Davant els debats que s’estan esgrimint al voltant de l’avantprojecte de llei de «memòria
democràtica» que va anunciar el Govern de coalició de PSOE i Unidas Podemos al setembre
de 2020, l’autor considera que una nova memòria cívica hauria de rescatar les víctimes dels
discursos del franquisme, dotar-los d’un nou signiﬁcat, i situar-los en un nou marc narratiu.
Una nova memòria cívica, doncs, que consistiria en reconèixer les complexitats del passat i
les diferents lògiques de violència que van operar en el conﬂicte armat espanyol. Aquesta
memòria cívica ha de prestar especial atenció a aquells civils que van ser assassinats i que
després van acabar en cunetes, en fosses comunes o en tombes sense nom. Però tampoc no
ha d’oblidar als milers de combatents -la major part d’ells soldats forçats- que van perdre la
vida als camps de batalla. Molts d’ells jeuen encara en turons i fosses desconegudes. Una
nova memòria cívica de la guerra d’Espanya hauria de fonamentar-se, per tant, en dos eixos
centrals: la ciutadania i els drets humans. Així podríem començar a reﬂexionar amb més
llibertat sobre aquest passat incòmode on tots els morts tindrien cabuda en un nou relat.
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Nacho Álvarez Punto de inﬂexión
L’autor aﬁrma que els pressupostos generals de l’Estat aprovats pel Congrés, amb un folgat
suport, suposen un punt d’inﬂexió històric en tant que superen deﬁnitivament una dècada
d’austeritat i inicien el camí de la reconstrucció econòmica post-COVID. El context exigeix
actuar amb decisió. Amb aquesta intenció, aquests Pressupostos incorporen gairebé 30.000
milions d’euros en noves inversions que serviran per fer front a la crisi, impulsant la
reconstrucció. Perllongar l’austeritat ja no era una opció, era una via morta en un moment
en què ambiciosos plans d’estímul ﬁscal són necessaris. Hi ha un ampli consens acadèmic i
internacional sobre aquesta qüestió: és el moment de l’acció, és el moment de la inversió.
Aquest consens s’ha vist, a més, ratiﬁcat -aquesta vegada sí- per la massiva compra de deute
públic per part de BCE, així com per l’activació de la clàusula d’escapament del Pacte
d’Estabilitat i Creixement, seguida de la suspensió de les regles ﬁscals en l’àmbit nacional.
Així mateix, el Fons de Recuperació i Resiliència aprovat pel Consell Europeu constitueix un
fort impuls en el mateix sentit. Finalment, Álvarez considera que pel seu contingut i per la
capacitat per congregar al seu voltant el suport d’una nova majoria política, aquests
Pressupostos marquen un punt d’inﬂexió crucial en un moment excepcional per a Espanya i
han de servir per impulsar la reconstrucció i donar estabilitat al país.

María Jesús Montero Presupuestos de país, esperanza para todos
En aquest article la ministra d’Hisenda i portaveu del Govern espanyol destaca que els nous
comptes públics neixen del consens i ofereixen el que la societat reclama a la política:
solucions. També assenyala que són uns pressupostos que aporten solucions reals als
problemes dels ciutadans de manera que puguin encarar el proper any amb noves
esperances i millors oportunitats, i sortir de la greu crisi econòmica provocada per la
pandèmia el més aviat possible. Subratlla són un revulsiu per a l’economia, perquè permeten
accelerar les grans transformacions pendents, establint les bases d’un model econòmic i
productiu més innovador, sostenible i inclusiu. A la vegada, aquests comptes suposen la
major inversió social de la història (gairebé 240.000 milions d’euros) que permetrà
incrementar la capacitat de sistema sanitari, invertir en l’ascensor social que suposa una
educació de qualitat i millorar la xarxa de protecció dels més vulnerables. Aquests són,
doncs, uns pressupostos extraordinaris per un moment que és també excepcional, i que
requereix de la unitat de país i de l’altura de mires del conjunt de l’arc polític. Conclou
aﬁrmant que la política adquireix el seu major sentit en la trobada i en el diàleg per fer
possible una construcció compartida. I el perd si s’allunya de la seva ﬁnalitat, que no és altra
que l’interès general, el servei públic per millorar la vida dels ciutadans.

Adriana de Buerba La reforma del proceso penal
El passat 24 de novembre, el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de la nova Llei
d’enjudiciament criminal reprenent així el pla, moltes vegades posposat, de dur a terme una
total renovació de sistema processal penal, amb el propòsit declarat d’adaptar-lo a les
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exigències del context internacional, constitucional i socioeconòmic actual. A parer de
l’autora, la reforma, lluny de suposar l’atribució de major poder al ministeri ﬁscal, implica
sotmetre la seva actuació al control permanent d’un jutge de garanties, que no serà ja el
jutge d’instrucció amb el qual el ﬁscal col·labora actualment a la direcció de la instrucció,
sinó un tercer imparcial que decidirà sobre la correcció de l’actuació de la ﬁscalia i resoldrà
els recursos contra les seves decisions, incloses les relatives a l’arxiu o continuació de la
investigació. Però, sobretot, perquè les decisions més transcendentals de procediment
penal, com l’obertura de judici oral, el sobreseïment o les mesures cautelars, seran
adoptades pel jutge de garanties, amb total imparcialitat després de sentir els arguments de
les dues parts, acusació i defensa. En darrer terme, l’autora destaca que l’ordenament jurídic
estableix sòlids mecanismes per garantir que l’actuació del ministeri ﬁscal, com a institució,
s’ajusti sempre als principis d’imparcialitat i independència.

Raffaela Bolini i Jean-Marc Roirant The invisible guardians of
European dignity
Els autors, copresidents de l’European Civic Forum, subratllen el paper de la societat civil i
dels voluntaris en temps de crisi i de conﬂictes. En efecte, qualsevol persona que hagi passat
temps en les regions del món afectades per conﬂictes, guerres o desastres naturals, sempre
hi ha trobat una organització de la societat civil o un grup de voluntaris que ajuden les
persones que ho necessiten. Amb pocs mitjans i poc poder, sovint són els primers a arribar i
els últims a marxar. I ara és el nostre continent, el que està vivint una enorme i inesperada
emergència en tant que la pandèmia del coronavirus sacseja les nostres vides, les nostres
societats, les nostres economies i les nostres democràcies. En aquest context, els autors
destaquen durant la pandèmia, es van haver de mobilitzar i unir forces per demanar que el
tercer sector s’inclogués als paquets anticrisi que s’ofereixen als operadors econòmics.
També han coordinat una àmplia campanya per evitar retallades al pressupost del programa
Drets i Valors proposat per la Comissió al mes juny. Finalment, assenyalen que s’ha obtingut
una victòria històrica per a la societat civil, ja que l’acord intermediat pel Parlament
Europeu i la presidència alemanya de la UE ha elevat el pressupost d’aquest programa de 0,8
a 1.600 milions d’euros per al període 2021-2027. Això passa en un context en què l’acció
ciutadana és més necessària que mai. En darrer terme, assenyalen que cal continuar creient
que el diàleg civil i social amb les institucions, a tots els nivells, amb plena autonomia, és un
element fonamental de la democràcia europea.

Laura Kayali i Lili Bayer Věra Jourová, Europe’s ‘lonesome
sheriff’
En aquest article publicat a Politico, les autores ressenyen la trajectòria de la dona
encarregada de defensar els valors fonamentals de la Unió Europea, que va arribar a
Brussel·les fa sis anys sense experiència en la política de la UE i una cartera que no volia. Ara
Věra Jourová és el centre de dues grans batalles que ajudaran molt a determinar el futur de
la UE. Com a vicepresidenta de valors i transparència de la Comissió Europea, la política
txeca està en primera línia del conﬂicte sobre l’estat de dret que enfronta Brussel·les i els
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països d’Europa occidental amb els governs d’Hongria i Polònia. Al mateix temps, Jourová
ha estat elaborant el Pla d’Acció per a la Democràcia Europea per protegir-la dels atacs de
desinformació i la desaparició de mitjans lliures en alguns països membres.

Le Monde Un grand pas pour l’Europe
L’editorial del diari Le Monde celebra que ﬁnalment Polònia i Hongria hagin retirat el seu
veto al pla de recuperació econòmica de la UE després d’acordar un compromís proposat per
Alemanya, que manté la presidència de la UE ﬁns a ﬁnals d’any. Els líders dels altres vint-icinc estats membres han acceptat al seu torn aquest compromís. Per tant, el pla de
recuperació, unit al pressupost plurianual, es podrà posar en marxa a partir del 2021 per un
total sense precedents de 1.800 milions d’euros, després d’haver estat aprovat pels
parlaments nacionals. Es tracta d’un gran pas endavant per a Europa, sis mesos després de
l’adopció d’aquest pla, excepcional tant per dimensió com per naturalesa, ja que crea, per
primera vegada, un deute comú. Més unida, Europa també està més integrada. La
construcció d’Europa ha fet un salt qualitatiu considerable. L’editorial acaba desitjant als
líders europeus que la racionalitat que ha prevalgut al ﬁnal d’aquesta setmana crucial també
s’apliqui a l’altre repte que ara s’enfronta: el Brexit.

Josep Borrell How to Kick-Start a New Trans-Atlantic Era
L’Alt representant de la Unió per Afers Exteriors i Política de Seguretat Josep Borrell detalla
en aquest article la seva visió per reformular i millorar el partenariat europeu amb els Estats
Units, centrant-se en tres punts. En primer lloc, considera que el paper dels Estats Units en
la seguretat europea és indispensable. Al mateix temps, els europeus han de vetllar més per
la seva pròpia seguretat. Per tant, estan plenament compromesos a enfortir les capacitats de
defensa europees i el compromís operatiu. També aﬁrmar que cal continuar amb la feina
sobre l’autonomia estratègica: una Europa forta i capaç no és un rival de l’aliança
transatlàntica, sinó que n’és una condició prèvia. En segon lloc, l’augment i la creixent
assertivitat de la Xina i la seva competència amb els Estats Units conﬁguraran el panorama
global. Alguns dels reptes que representa la Xina s’hauran de discutir junts amb els EUA,
encara que no sempre s’estarà d’acord, des de les persistents asimetries en l’accés al mercat,
ﬁns a qüestions legítimes sobre el 5G, ﬁns als intents de Pequín d’establir les seves normes
en organitzacions multilaterals i debilitar l’acció col·lectiva sobre drets humans. La UE està
disposada a participar i treballar per aconseguir un enfocament equilibrat, combinant àrees
de cooperació amb la Xina, com ara el canvi climàtic, on és essencial el seu paper com a
principal emissor mundial de diòxid de carboni, amb un retrocés quan sigui necessari. Des
del punt de vista polític, Borrell aﬁrma que la Xina es veu com un soci, un competidor i un
rival sistèmic. Finalment, assenyala que cal trobar una manera perquè els Estats Units es
reincorporin a l’acord nuclear sobre l’Iran i que l’Iran torni a complir-lo. La UE i els Estats
Units haurien de donar prioritat a les maneres de garantir que l’acord s’apliqui plenament a
tothom i, per tant, reconstrueixi la conﬁança entre tots. Borrell expressa el seu
convenciment de que l’única solució a llarg termini per a la inestabilitat crònica és una
solució regional.
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Democracia, diversidad y cultura
Isaac Rosa Un artículo optimista en plena pandemia (y no es
ironía)
L’autor vol llançar un missatge d’optimisme i reivindica un optimisme sense ingenuïtat, no
per seure conﬁat a esperar el que vingui; ni tampoc optimisme per baixar la guàrdia i
empitjorar les coses; sinó com una forma de resistència, perquè acabi sent també una forma
d’acció. Considera que per a cada governant o dirigent polític que aquests mesos ens indigna
amb la seva ineﬁcàcia, la seva ceguesa o la seva psicopatia, hi ha molts altres responsables
polítics que ho estan fent raonablement bé ateses les circumstàncies. N’hi ha que no donen
espectacle, bronca ni portades, i que en canvi porten mesos escoltant els que saben de
l’assumpte, canviant prioritats i destinant recursos en l’àmbit de les seves competències.
També destaca que hi ha a més milers de treballadors públics que ens estan salvant. Els
sanitaris els primers, i també els treballadors del sistema educatiu, els treballadors de les
forces de seguretat, que tenen la tasca més ingrata, i molts altres treballadors públics que
estan sostenint unes administracions sotmeses a una tensió sense precedents. I no només a
les administracions públiques: també hi ha aquells treballadors que ara anomenem
«essencials» i que porten mesos a primera línia de pandèmia, normalment acompanyant el
risc de contagi amb unes males condicions laborals. I tants altres que, teletreballant o no,
estan ells també tapant esquerdes enmig del naufragi econòmic. En darrer terme, sota de la
imatge de país fallit, arruïnat, de governants incapaços i ciutadans irresponsables que
projecta Espanya, cal valorar l’aportació d’aquelles persones que estan aconseguint que,
enmig d’una pandèmia descomunal, les coses no vagin encara pitjor.

Xandru Fernández Elogio de la frivolidad
L’article planteja que potser hi ha poderoses raons per ajornar els nostres somnis i desitjos,
però no hi ha cap raó, ni sanitària ni política ni de cap mena, per deixar de manifestar la
nostra frustració i les nostres ganes de viure. L’autor es planteja per consegüent si és frívol
fer art del dolor? Si és frívol pensar en la inevitabilitat de la mort? És frívol enamorar enmig
d’una guerra, perdre el cap de pur desig encara que al teu voltant xiulin les bales, esclatin les
bombes, cremin illes senceres de la teva ciutat? És frívol plorar perquè ha mort el teu
futbolista preferit, el teu actriu preferida, aquest personatge de The Wire o de A la recerca de
el temps perdut? La nostra educació sentimental consisteix a aprendre a afrontar els
passatges més durs de la vida humana com si fossin seqüències d’una pel·lícula o escenes
d’una novel·la. Al capdavall, les paraules que amb més freqüència fem servir per referir-nos
a desgràcies o calamitats procedeixen del vocabulari de teatre: «drama», «tragèdia», ﬁns i tot
«catàstrofe». No frivolitzem quan fem acudits sobre víctimes del terrorisme: dramatitzem.
Exactament igual que Aramburu a Pàtria o DeLillo a Mao II. D’una manera anàloga, tampoc
frivolitzem quan enyorem les mil i una maneres de ser feliços que teníem abans de la
pandèmia. Com a molt, exagerem en ‘pensar que van ser tantes, o lamentem no haver-les
valorat en la seva justa mesura.
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Francis Fukuyama et al. How to Save Democracy From
Technology
Entre les moltes transformacions que s’estan produint en l’economia mundial, segurament
la més destacada és el creixement continu dels gegants d’Internet. Amazon, Apple,
Facebook, Google i Twitter, ja molt poderosos abans de la pandèmia de COVID-19, encara
han adquirit més importància, ja que gran part de la vida quotidiana es realitza en línia. Per
molt convenient que sigui la seva tecnologia, la posició dominant d’aquestes corporacions és
perillosa, no només pel seu poder econòmic, sinó perquè existeix el perill que puguin a
arribar a controlar la comunicació política, això representa una amenaça per a la
democràcia. Fukuyama i els altres autors destaquen els esforços de la UE per fer complir les
lleis antimonopoli mentre critiquen que els Estats Units tinguin una posició molt més tèbia.
Però això comença a canviar. En efecte, més que pressionar les plataformes perquè
s’autoregulin, animant-les a eliminar contingut perillós, cada vegada es considera més la
possibilitat d’emprendre una estratègia més pràctica, consistint en eliminar el paper de les
plataformes com a guardians de contingut. Aquest enfocament implicaria convidar un nou
grup d’empreses «middleware» competitives per permetre als usuaris triar com se’ls
presenta la informació. I probablement seria més eﬁcaç que un esforç al cap i a la ﬁ poc
eﬁcaç per trencar el monopoli d’aquestes empreses.

Pope Francis A Crisis Reveals What Is in Our Hearts
En aquesta tribuna publicada al New York Times, el papa Francesc posa l’accent en l’empatia i
en la solidaritat com a anticossos per lluitar contra el corol·lari de la COVID-19 que és el
virus de la indiferència. Aﬁrma que mirar el bé comú signiﬁca molt més que la suma del que
és bo per a cadascun dels individus. Vol dir tenir en compte tots els ciutadans i intentar
respondre eﬁcaçment a les necessitats dels menys afortunats. Considera també que aquest
és un moment per somiar en gran, per repensar les nostres prioritats (allò que valorem, allò
que volem, allò que busquem) i comprometre’ns a actuar en la nostra vida quotidiana per
aconseguir allò que hem somiat. En deﬁnitiva, el Papa Francesc aﬁrma que per sortir millor
d’aquesta crisi hem de recuperar el coneixement que, com a poble, tenim un destí compartit.
La pandèmia ens ha recordat que ningú no se salva sol. El que ens uneix els uns amb els
altres és el que normalment anomenem solidaritat. La solidaritat és quelcom més que actes
de generositat, tan importants com són; és la crida a abraçar la realitat que estem units per
vincles de reciprocitat. Sobre aquesta base sòlida podem construir un futur humà millor,
diferent.

The Economist Democracy contains the seeds of its own
recovery
Després de fer un repàs als perills que amenacen la democràcia arreu del món, The
Economist valora en clau positiva el fet que, malgrat tot, la democràcia liberal ha demostrat
una forta resiliència i conté en el seu si els elements necessaris per a vèncer aquests perills.
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La democràcia, per bé o per mal, també està lligada a la fortuna de la superpotència que hi
està més lligada. L’article considera que Joe Biden intentarà restablir les normes de
funcionament democràtic que han estat malmeses durant el mandat de Donald Trump, com
ara la independència del Departament de Justícia. I en clau de política exterior, segurament
no permetrà que els autòcrates i tirans tinguin tanta inﬂuència. Però sobretot valora el fet
que la democràcia té un potencial d’atracció molt fort que fa que la gent estigui disposada a
lluitar per conservar-la o obtenir-la. Així, cada cap de setmana, els bielorussos arrisquen la
seva llibertat i la seva vida sortint al carrer per desaﬁar el dictador, tal com ho fan els
ciutadans de Hong Kong, els sudanesos, els tailandesos…

Emmanuel Akinwotu Sudan says it will stamp out child
marriage and enforce ban on FGM
Les autoritats sudaneses han anunciat que posaran ﬁ al matrimoni infantil i faran complir
la prohibició de la mutilació genital femenina (MGF), la qual cosa suposa un gran pas
endavant pels drets de les dones i de les nenes. Segons l’ONU, el 87% de les dones sudaneses
han sofert una MGF, cosa que implica l’eliminació parcial o total dels genitals externs
femenins per raons no mèdiques. El consell de ministres també ha anunciat que acabarà
amb el matrimoni infantil i adoptarà tots els articles de la Carta africana sobre els drets i el
benestar dels nens, que va entrar en vigor l’any 1999. Després de la destitució d’Omar alBashir l’any passat, el govern de transició sudanès dirigit per civils ha iniciat un procés de
reformes del país, apartant-se de gairebé quatre dècades de polítiques islamistes. A més de
la prohibició de la MGF i del matrimoni femení, el govern ha posat ﬁ a les prohibicions
contra la conversió a altres religions, ha permès beure alcohol als no musulmans i ha
estipulat que les dones ja no necessitaran permís d’un membre masculí de la seva família
per viatjar amb els seus ﬁlls.

Arthur C. Brooks Measuring Your Happiness Can Help Improve
It
En tant que no és possible disposar com en el procés de fabricació de vacunes i disposar
d’assaigs controlats aleatoris per mesurar el grau de felicitat, els investigadors es basen en
les enquestes autoinformades, on grans grups de persones informen anònimament dels
seus nivells de satisfacció. A continuació, els investigadors utilitzen tècniques estadístiques
bastant soﬁsticades per imitar un experiment controlat amb la ﬁnalitat de mostrar com els
diferents aspectes de la vida de les persones afecten -o almenys s’associen- a la seva felicitat.
Les bones enquestes de felicitat són, per consegüent, extremadament valuoses. L’empresa
de demoscòpia Gallup fa enquestes cada any a més de 160 països amb aquesta pregunta: “Si
us plau, imagineu-vos una escala, amb graons numerats de 0 a la part inferior ﬁns a 10 a la
part superior. La part superior de l’escala representa la millor vida possible per a vosaltres i
la part inferior de l’escala representa la pitjor. En quin graó de l’escala diríeu que us sentiu
en aquest moment? ” A més de permetre als investigadors descobrir associacions entre el
comportament i les característiques personals de les persones i la seva felicitat, això permet
comparacions internacionals, com ara el nou índex de prosperitat establer per l’Institut
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Legatum. Amb tot, l’autor assenyala el perill de procedir a comparacions socials a partir de
les enquestes autoinformades. En efecte, el fet de comparar la nostra felicitat amb la nostra
percepció de la felicitat dels altres, pot alterar de manera signiﬁcativa els resultats.

Eileen Sosin La iglesia cubana que abre sus puertas a la
comunidad LGBTIQ
En aquest article publicat a Open Democracy l’autora subratlla que, enmig de la pandèmia i
d’un fonamentalisme creixent, una congregació inclusiva tendeix ponts a la comunitat
cubana i lluita pel canvi social. Ressenya les iniciatives dutes a terme per la Metropolitan
Community Church nord-americana i la seva ﬁlial cubana, que plantegen una interpretació
liberal del cristianisme, basada en el respecte, l’amor i la justícia. Encoratja els seus
integrants a impulsar els seus objectius mitjançant l’activisme social i una inclusió radical.
A Cuba, la IMC no només dóna la benvinguda a la comunitat LGBTIQ, sinó a persones que
professen religions afrocubanes, desaprovades en la majoria de les esglésies d’aquest país.
De més a més, en el context de la pandèmia, la ICM s’ha manifestat mitjançant
l’acompanyament i ajuda a gent gran sense família, demostrar-los que no estaven sols.

Viviana Krsticevic Tres maneras de defender a los defensores de
los derechos humanos
Amb motiu de la celebració del dia dels defensors dels drets humans, l’autora presenta tres
lliçons de l’any 2020 que poden guiar la defensa dels que defensen els nostres drets i el medi
ambient en el nou any. En primer lloc, argumenta que qualsevol de nosaltres pot ser un
defensor dels drets humans des del moment en què protestem pacíﬁcament als carrers,
presentem casos als tribunals o denunciem delictes en línia. Reconèixer el valor dels drets
humans reforça la nostra pròpia capacitat de dissentir i somiar. La violència i les amenaces
no han de ser naturalitzades com el peatge necessari per a la defensa dels drets. En segon
lloc, els estats han de seguir investigant, processant i sancionant els responsables dels
delictes contra els defensors dels drets humans. En tercer lloc, s’ha de celebrar la tasca dels
defensors dels drets humans. Això no només implica canviar les actituds culturals que ens
envolten, sinó examinar com nosaltres, com a defensors dels drets humans, organitzacions i
parts interessades, seguim recolzant-nos els uns als altres per respondre a la nostra vocació
de defensar les nostres comunitats i el nostre planeta en els propers anys . En deﬁnitiva,
l’autora crida a aprofundir en el diàleg i trobar camins per assegurar que puguem fer passos
endavant en l’assoliment dels nostres objectius compartits d’un futur més democràtic,
sostenible, just i equitatiu.

Frei Bento Domingues É urgente e é possível mudar
A parer de l’autor, l’»infern» en què hem transformat el nostre planeta no és un destí fatal:
vivim més aviat una situació absurda on uns pocs que disposen d’una riquesa abassegadora
ho dominen tot mentre que la majoria de la humanitat no posseeix gairebé res. Considera
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que avui en dia hi ha recursos cientíﬁcs i tècnics per corregir els errors comesos en un
passat no massa llunyà. En aquest context, subratlla la importància del llançament del llibre
L’economia de Francesc (Editorial Claret, 2020) que pretén divulgar les aportacions i les
propostes del Papa Francesc sobre l’economia afegint-hi el pensament social de l’Església
com a reﬂexió ètica amb l’objectiu reprendre aquesta tradició d’inicis cristians, perquè
l’escàndol de les desigualtats evidents entre rics i pobres (ja sigui desigualtats entre països
rics i pobres o desigualtats entre classes socials dins del mateix territori nacional) no és
tolerable.

Manuel Ángel Vázquez Medel Cómo la creatividad en la
educación fomenta el potencial transformador de nuestro
cerebro
L’autor assenyala que ens trobem en una cruïlla més important que qualsevol altra de les
que la humanitat ha conegut prèviament, en l’horitzó d’una transhumanització, d’una
transformació profunda que hibrida el cibernètic i l’orgànic, en una era que -atès l’impacte
negatiu de l’ésser humà- s’ha anomenat antropocè. Dins d’aquest context, les difícils
circumstàncies actuals han marcat un abans i un després en l’horitzó de 2020, que exigeix
transformacions molt profundes amb altes dosis de creativitat i plasticitat. La recerca
cientíﬁca, els avenços biotecnològics, la reactivació econòmica o la reorganització política i
social requeriran creativitat i innovació, valor i generositat. Però les dinàmiques i processos
educatius, dels quals depèn el món de la vida a curt, mitjà i llarg termini, exigiran la major
cura, atenció i consideració perquè la creativitat sigui l’impuls major de cada ésser humà,
des dels seus anys inicials ﬁns l’actualització permanent que l’educació requereix. Per
consegüent, considera que el nou sistema educatiu ha d’impulsar el pensament crític, la
comunicació. la col·laboració i la creativitat. Aquesta última serà imprescindible per a
suportar i respondre als canvis, reinventar-nos i mantenir l’equilibri mental. Creativitat, per
l’art, la ciència, la interacció social … però sobretot per crear-nos i recrear-nos
constantment, per ser els artífexs de les nostres pròpies vides.

Economía, bienestar e igualdad
Ashifa Kassam 'Covid created an opportunity': Lisbon turns
20,000 tourist ﬂats into homes
L’autora destaca la iniciativa de l’ajuntament de Lisboa per aproﬁtar la situació creada per la
pandèmia de COVID-19 i posar en marxa un ambiciós programa per convertir alguns dels
més de 20.000 pisos turístics de la ciutat en habitatges assequibles per als ciutadans. La
iniciativa ofereix als propietaris la possibilitat de rebre ﬁns a 1.000 € al mes a canvi de llogar
les seves propietats a la ciutat durant un mínim de cinc anys. A partir d’aquí, la ciutat agafa
el relleu, trobant llogaters i llogant els habitatges amb una subvencionada limitada a un terç
dels ingressos nets de la llar. Per als propietaris, és probable que els ingressos per lloguer
siguin inferiors als que podrien guanyar amb els pisos turístics. però la ciutat aposta per que
els ingressos estables i a llarg termini –i l’oferta municipal de pagar a la bestreta ﬁns a tres
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anys de lloguer– acabin convencent els propietaris a mesura que s’enfrontin a la incertesa
generada per la pandèmia. Els esforços de Lisboa mostren com la pandèmia ha comportat
que molts governs locals hagin decidit canviar el seu enfocament de la crisi de l’habitatge.
Com aﬁrma Balakrishnan Rajagopal, responsable de les Nacions Unides pel dret a
l’habitatge, de la mateixa manera que és probable que l’ocupació i el treball canviïn
profundament com a resultat de la crisi de la COVID-19, l’habitatge també canviarà, i això
s’ha d’entendre com una oportunitat per tornar a imaginar l’habitatge per al món postCOVID.

Kai-fu Lee Give the A.I. Economy a Human Touch
L’autor considera que la Intel·ligència Artiﬁcial (IA) ens pot ajudar a crear un nou contracte
social equitatiu, però només si recordem allò que ens fa humans. Preparar-se ara per als
milions de llocs de treball que canviaran i abordar el reciclatge necessari per a dominar les
noves habilitats quan la IA sigui alhora un col·laborador i una eina, necessita al seu entendre
de les 3 R – reaprendre, recalibrar i renéixer – com a part d’una reimaginació de com vivim i
treballem per tractar el tema econòmic central del nostre temps: la revolució de la IA. Les
tres R signiﬁquen una empresa sense precedents per a la humanitat. Les empreses hauran
de reciclar un gran nombre de treballadors desplaçats. Els governs hauran de recaptar una
quantitat astronòmica de diners i redistribuir-los per ﬁnançar aquesta transició. Les escoles
hauran de reinventar l’educació per produir graduats creatius, socials i multidisciplinaris.
Cal redeﬁnir-ho tot: l’ètica laboral de la societat, els drets dels ciutadans, les responsabilitats
de les empreses i el paper dels governs. En tot això, el paper de la IA i de les tecnologies és
crucial. Si ho fem bé, la IA ens donarà la possibilitat de reforçar no només la nostra
creativitat i la compassió els uns pels altres, sinó també la nostra humanitat.

Jason Furman The Crisis Opportunity
Des de Foreign Affairs, l’autor argumenta com l’aparició de la pandèmia COVID-19 va suposar
un xoc massiu per a l’economia mundial. L’aturada sincronitzada durant la primera meitat
del 2020 va comportar la reducció més gran, ràpida i completa de l’activitat econòmica mai
vista al món modern. Va afectar tant l’oferta com la demanda i va resultar més dura per a les
llars menys afavorides. Destaca, però, que els països de tot el món han mobilitzat respostes
polítiques massives, proporcionant transferències d’efectiu i altres tipus d’ajuda a
particulars i empreses a una escala mai vista ﬁns ara en temps de pau. Els governs també
van donar via lliure als seus bancs centrals, que no només van reduir les taxes, sinó que
també van augmentar la disponibilitat de crèdit a una àmplia gamma d’actors. Així, doncs,
malgrat uns primer impactes força negatius i que seran duradors, la pandèmia de COVID-19
també ha suposat l’oportunitat de repensar l’economia, la globalització i les prioritats de
governs i ciutadans en funció d’un nou cicle basat en la transició ecològica i digital que
asseguri un major benestar per a tothom.
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The Economist The pandemic could give way to an era of rapid
productivity growth
L’article assenyala els motius per l’optimisme després de l’impacte brutal de la pandèmia en
l’economia mundial i els vincula al fet que les empreses han hagut d’adoptar de manera
accelerada nous processos i noves tecnologies, i hi ha indicis que poden començar a donar
els seus fruits. Així, una enquesta realitzada pel Fòrum Econòmic Mundial revela que més
del 80% dels empresaris tenen la intenció d’accelerar els plans de digitalització i
proporcionar més oportunitats per al treball a distància, mentre que el 50% planeja accelerar
l’automatització de les tasques de producció. Més enllà d’això, l’impuls a l’educació a
distància i a la telemedicina proporcionada per la pandèmia podria ajudar a iniciar un
període de creixement del comerç de serveis i l’assoliment d’economies d’escala en sectors
que durant molt de temps han demostrat ser resistents a les mesures d’augment de la
productivitat. Ara bé, res d’això no es pot donar per fet. Per aproﬁtar al màxim les noves
inversions del sector privat en tecnologia i coneixements tècnics, els governs hauran
d’engegar una ràpida recuperació de la demanda, fer inversions complementàries en béns
públics com la banda ampla i centrar-se en l’abordatge de les mancances educatives que han
patit molts estudiants, com a conseqüència del tancament d’escoles. En darrer terme,
l’article considerar que de la foscor d’aquest any pot néixer un canvi de paradigma positiu.

Pauline Rochart L’entreprise féministe changera les codes du
pouvoir
En aquesta tribuna, l’autora, especialista en el futur del treball i les organitzacions, proposa
algunes vies per avançar cap a una major igualtat entre homes i dones en els negocis, sense
caure en el parany de l’essencialisme. Algunes organitzacions ja estan experimentant amb
noves formes d’exercir el poder i prendre decisions, com per exemple la «decisió per
consentiment”. Aquesta pràctica consisteix a desaﬁar una idea, no basada en el carisma o la
conﬁança de qui l’emet, sinó segons un marc comú deﬁnit prèviament. Amb aquest mètode,
formulem una proposta ben argumentada de la manera més clara possible. Tot seguit, es
convida a expressar els seus sentiments, a plantejar objeccions i, ﬁnalment, a millorar la
proposta. L’»elecció sense candidat» és un altre exemple de pràctica que convida el col·lectiu
a deﬁnir primer les habilitats i qualitats necessàries per a un càrrec abans de pensar en la
persona que el podria ocupar. Aquestes pràctiques inspiren cada vegada més organitzacions
que desitgen canviar cap a un mode d’operació més cooperatiu. L’autora conclou que si
aquestes pràctiques es difonguessin massivament a totes les esferes de poder (empreses,
partits polítics, mitjans de comunicació), hi hauria moltes possibilitats d’avançar cap a una
societat més inclusiva i igualitària.

Sostenibilidad y cambio climático

PÀGINA 21 / 29

Piera Vincenti Bullﬁghting will not be a UNESCO World
Heritage Site
L’article celebra que la UNESCO ha decidit no incloure les curses de braus al Patrimoni
cultural immaterial de la humanitat. A parer de l’autora, doncs, es tracta d’una gran victòria
per a les organitzacions de defensa dels animals després d’una dura batalla duta a terme per
985 organitzacions repartides per tot el món que han recolzat i difós la campanya
#NOTauromaquiaEnUnesco. La campanya també té com objectiu evitar que les curses de
braus rebin subvencions i ajuts, arran de les sol·licituds formulades pel sector de la
tauromàquia a causa de la situació d’emergència provocada per la COVID-19.

Clara Blanchar L’urbanisme feminista arriba al polígon
L’article revela diverses iniciatives de l’anomenat urbanisme feminista, que reclama que
l’espai públic sigui amable per a la vida quotidiana: empènyer cotxets i carros d’anar a
comprar, moure’s si es té una discapacitat, seure, que els fanals no il·luminin només la
calçada… Així, a Barcelona, l’Ajuntament ha creat una guia d’urbanisme de gènere i ara la
idea és estendre’l als polígons, començant pels del Besòs, on només hi ha un 30% de dones,
segons assenyalen la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, i la regidora de Feminismes,
Laura Pérez. El projecte porta l’explícit títol de Poligoneres, justícia de gènere als polígons del
Besòs. El manual d’urbanisme es basa en cinc indicadors: com són les façanes (usos dels
ediﬁcis, si tenen ﬁnestres, si hi ha comerç…), el carrer (passos de vianants, paviment,
accessibilitat, busos o metro), els elements urbans (il·luminació, bancs, ombra, parades de
bus, lavabos públics), l’entorn (ponts, porxos, soroll, neteja, sensació de seguretat o
inseguretat) i quines persones es mouen per l’espai (edat, tasca de cures, discapacitats,
orígens).

Yayo Herrero Construir utopías en los tiempos del cólera
En aquest article Yayo Herrero defensa la necessitat de somiar i establir laboratoris
d’experiències que projectin horitzons de desig compatibles amb els límits físics del planeta
i la justícia. En efecte, la COVID-19 ha desencadenat una emergència que entronca amb
múltiples crisis interconnectades (pèrdua de biodiversitat, canvi climàtic, declivi d’energia i
materials, migracions forçoses, violències masclistes, empobriment i desigualtats, racisme
estructural, especisme, etc.) que ens situen davant d’una «normalitat», l’emergència
civilitzatòria, en la qual es desenvoluparà la vida humana en el futur. Si considerem les
sortides de la crisi civilitzatòria des d’un punt de vista ecofeminista, l’autora apunta que hi
ha dues grans prioritats que han d’anar juntes. La primera és la protecció de la vida de les
persones, i això vol dir pensar en termes de necessitats humanes -habitatge,
subministrament bàsic d’energia, alimentació suﬁcient, cures … Garantir un sòl mínim de
necessitats és el que alguns col·lectius denominen «pla de xoc social «. En segon lloc, es
tracta de recompondre metabolismes econòmics i socials que es mantinguin per sota dels
límits ecològics ja sobrepassats. Es tracta d’aplicar una política de la contenció i la
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resiliència que atengui a la seguretat vital alhora que es redueix dràsticament la petjada
ecològica, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i el requeriment total de materials.
Finalment, Herrero també subratlla que necessitem utopies. Tenim cada vegada més relats
distòpics que ens expliquen on som i són necessaris, però ara també hem de centrar-nos en
la conﬁguració d’utopies quotidianes desitjables. Necessitaríem manifestacions artístiques i
declaracions polítiques que permetessin projectar un futur comunitari, basat en els
principis de suﬁciència i precaució, en el repartiment de la riquesa i de les responsabilitats i
en l’organització al voltant del comú i les cures.

Carmen Fernández Llega la aviación del futuro: ecocombustibles
para vuelos más sostenibles
Cal trobar una alternativa per reduir les emissions de CO2 que produeix l’aviació, ja que
l’Associació Internacional de Transport Aeri assenyala que l’aviació contribueix a
l’escalfament global produint al voltant del 2% de les emissions mundials de carboni. En
aquest sentit, els ecocombustibles, que es fabriquen a partir de matèries primeres
alternatives i tenen nul·les o baixes emissions de CO2, són part del conjunt de solucions per
descarbonitzar la mobilitat aèria en les pròximes dècades. Aquests combustibles líquids
sostenibles no derivats del petroli, amb nul·les o baixes emissions de CO2 durant la seva
producció i la seva utilització ﬁnal, tenen múltiples aplicacions tant en el sector de la
mobilitat com en la indústria. El seu desenvolupament generarà un efecte col·lateral molt
positiu en tant que impulsarà l’economia circular en afavorir un ús i reutilització eﬁcient
dels recursos, matèries primeres i productes al llarg de tot el seu cicle de vida. A Espanya ja
circulen avions que utilitzen biocombustibles en els seus motors. Repsol i Iberia van prendre
la iniciativa en 2011 i van impulsar a Espanya el primer vol amb bioquerosè. Un Airbus
model A320 va realitzar el trajecte entre Madrid i Barcelona amb una barreja de carburant
format per una quarta part de biocombustible i altres tres quartes parts de querosè
tradicional. El mateix any, Lufthansa va utilitzar biocombustible per a avions de passatgers i
la Xina va començar a desenvolupar assajos amb aquesta nova tecnologia. Més recentment,
el 2017, l’aerolínia xinesa Hainan va completar el primer vol transoceànic utilitzant
combustible elaborat amb oli de cuina reciclat, per traslladar passatgers des de Pequín ﬁns a
Chicago. Aquest combustible redueix entre un 50 i un 80% les emissions de CO2 en
comparació amb el querosè tradicional.

Deutsche Welle Deutsche Bahn, Siemens launch hydrogen trains
trial
L’article destaca que Siemens Mobility i Deutsche Bahn han començat a desenvolupar trens de
cèl·lules de combustible amb hidrogen i una estació de servei, que començaran la seva fase
de proves el 2024 amb l’objectiu de substituir els motors dièsel de les xarxes ferroviàries
locals alemanyes per tal de fer front a la crisi climàtica i assolir la neutralitat de les
emissions de carboni. Així, en lloc de cremar combustible dièsel convencional, la unitat
motora s’alimenta a partir d’una reacció d’hidrogen i oxigen per crear electricitat. L’aigua
n’és l’únic subproducte. Amb un abast de 600 quilòmetres i una velocitat màxima de 160
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quilòmetres per hora, Deutsche Bahn creu que la nova unitat de tren podria evitar la
producció d’unes 330 tones de contaminació per diòxid de carboni a l’any. Paral·lelament,
com a part del paquet d’estímul contra els efectes del coronavirus, el govern alemany ha
anunciat la creació d’un fons de 9.000 milions d’euros per desenvolupar la tecnologia de
l’hidrogen “verd” produït a partir de sistemes d’energies renovables. Tot i que la major part
de l’hidrogen que s’utilitza en l’actualitat prové de gas fòssil i carbó, durant la pròxima
dècada s’espera que l’hidrogen verd esdevingui competitiu en termes de costos amb els
combustibles fòssils i tingui un paper clau en la descarbonització de la indústria, la
calefacció i el transport.

The Economist Time to make coal history
The Economist assenyala que les coses estan canviant arreu del món. El president xinès Xi
Jinping ha anunciat l’objectiu de reduir a zero les emissions netes de carboni de la Xina el
2060. El nou president dels Estats Units, Joe Biden es tornarà a unir a l’acord de París,
adoptat ara fa cinc anys. Als mercats ﬁnancers les empreses d’energia neta estan de moda.
Aquest mes, Tesla s’unirà a l’índex d’accions S&P 500, com un dels seus membres més
importants. L’Agència Internacional de l’Energia considera que l’ús mundial de carbó mai
no tornarà a superar el seu pic pre-COVID. Europa i Amèrica han demostrat que es pot
destronar el rei carbó, però no poden ser simples espectadors mentre Àsia treballa per
completar la revolució. En aquest sentit, si els polítics d’Europa i els Estats Units volen
comprometre’s seriosament a combatre l’escalfament global, han de treballar més per
limitar l’ús del carbó en altres llocs. Això inclou honorar les promeses anteriors per ajudar
els països en desenvolupament a fer front al canvi climàtic. Però, en última instància, la
responsabilitat recaurà en la mateixa Àsia. I la bona notícia és que té un interès immens en
fer-ho. La seva població, les infraestructures i l’agricultura estan exposades a les sequeres,
les inundacions, les tempestes i l’augment del nivell del mar causades pel canvi climàtic.
Una creixent classe mitjana anhela que els seus governs netegin l’aire sufocant de les
metròpolis asiàtiques. I les energies renovables ofereixen un camí cap a una energia més
barata, generada a casa, així com una font d’ocupació industrial i innovació. Els dies del
carbó estan comptats. Com més aviat acabi als museus i als llibres d’història, millor.

The Economist Oil-rich Alberta seeks ways to go green
L’article destaca que Alberta, una província conservadora sovint en desacord amb el govern
federal d’Ottawa, està repensant el seu futur econòmic. Tot i que el govern de la província
espera que la demanda del seu petroli es recuperi i reprengui després de la pandèmia, també
té la intenció de reduir la seva dependència respecte dels combustibles. Ho demostra una
sèrie d’iniciatives recents per impulsar la inversió en formes d’energia més netes. A
l’octubre, el govern d’Alberta va presentar una llei per proporcionar un marc regulador de la
inversió en energia geotèrmica. La província té la geologia adequada i l’experiència en
perforació. L’energia de sota la superfície terrestre pot fer ús de pous de petroli i gas
abandonats i de la infraestructura que serveix a la indústria. El primer ministre de la
província també va anunciar que Alberta intentaria utilitzar el seu gas natural per produir i
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exportar hidrogen, un combustible que no emet gasos d’efecte hivernacle. El diòxid de
carboni que prové de la producció d’hidrogen hauria de ser capturat i emmagatzemat.

Léah Boukobza Le Royaume-Uni, premier pays européen à
interdire l'exportation d'animaux vivants
L’article revela que el govern del Regne Unit té previst prohibir l’exportació d’animals vius a
l’engreix o als escorxadors, amb la qual cosa es convertirà en el primer país europeu en
adoptar aquesta prohibició. Segons el Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers
Rurals, la nova llei permetrà al Regne Unit aﬁrmar-se com a líder mundial en benestar
animal. Els animals vius han de suportar viatges extremadament llargs i dolorosos quan
s’exporten, i que són una font d’angoixa per als animals i poden fer-los malbé físicament.
Fins ara, les normes europees impedien canviar aquests viatges. En retirar-se de la Unió
Europea, el govern britànic ha pogut posar en marxa la seva pròpia reglamentació.
Paral·lelament, dins de la Unió Europea, també hi ha un debat sobre el tema i alguns
eurodiputats han proposat una sèrie d’iniciatives amb vistes a prohibir l’exportació
d’animals vius fora de la UE i ﬁxar les condicions de transport.

Innovación, ciencia y tecnología
Raúl Limón Un arma de precisión contra el alzhéimer y otras
enfermedades neurodegenerativas
En la lluita contra l’Alzheimer, l’epilèpsia, l’esquizofrènia i altres malalties caracteritzades
per un desequilibri en l’activitat neuronal, existeixen armes químiques, com les que
intenten evitar que els fragments proteics coneguts com plaques de beta-amiloide es
desenvolupin en l’escorça cerebral , i físiques, com l’estimulació elèctrica que permeten
restablir la funcionalitat de les cèl·lules cerebrals. Aquest últim recurs, que ja ha demostrat
ser eﬁcaç a l’hora de modiﬁcar l’activitat de l’escorça cerebral, és avui una arma
d’intervenció general. Convertir-la en una de precisió requereix del desenvolupament de
models del cervell individualitzats i predictius que permetin identiﬁcar on i en quina
proporció estimular cada pacient. Per aconseguir-ho, un equip internacional, amb
participació espanyola, treballa en la creació de rèpliques virtuals de l’òrgan més desconegut
de el cos: el projecte Neurotwin. Per a això desenvolupa rèpliques del cervell per tal de poder
determinar l’estimulació elèctrica necessària en cada persona per recuperar l’equilibri en
l’activitat neuronal. El model ofereix una nova eina per explorar les diferències individuals
en les xarxes cerebrals, que és fonamental per a les classiﬁcacions de trastorns cerebrals i
malalties, així com per entendre el comportament humà i les capacitats cognitives.

Carme Artigas La digitalització és un canvi estructural que ha
vingut per quedar-se
La secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artiﬁcial, Carme Artigas, manifesta
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en aquest article que la pandèmia de coronavirus ha portat molts canvis cap a la
digitalització que no suposen un canvi conjuntural sinó que és un canvi estructural que ha
vingut per quedar-se. També destaca que les tecnologies adoptades durant la pandèmia han
crescut a un nivell i amb uns ritmes que no havien pensat i, per això, suposa una de les
principals oportunitats per al present i el futur que s’han d’afrontar des d’avui per ser un
país més resilient i inclusiu. Artigas assenyala també la bona adaptació que han tingut en
aquest sentit les petites i mitjanes empreses a l’hora d’adoptar el teletreball amb una molta
ﬂexibilitat. Una altra dada exposada ha estat que l’economia digital ja suposa un 19% del PIB
i que, si es té en compte com un sector més de producció, es troba en segon lloc per darrere
de la construcció, mentre que a nivell europeu s’estima que a ﬁnals del 2021 arribarà a
convertir-se en un 40% del total del PIB.

Mark Scott et al. Tech giants to face large ﬁnes under Europe’s
new content rules
Segons un esborrany de la propera Llei de serveis digitals de la Comissió Europea al qual ha
tingut accés la revista Politico, empreses com Facebook i Amazon podrien enfrontar-se a
multes de ﬁns a milers de milions d’euros si incompleixen noves normes destinades a frenar
els discursos d’odi en línia i la venda de béns il·legals. En virtut de les propostes que es
donaran a conèixer properament, Brussel·les exigirà que les grans plataformes en línia
(aquelles que arriben a almenys 45 milions de persones a tot el bloc de 27 països) hagin de
limitar la difusió de material il·legal a les seves xarxes, proporcionar reguladors i grups
externs amb més accés a les seves dades internes i nomenar auditors independents que
determinaran si les empreses compleixen les noves normes. Si empreses com Google i
Twitter no compleixen les noves obligacions, podrien rebre una multa de ﬁns al sis per cent
dels seus ingressos anuals, segons el projecte de document de la Comissió. Per consegüent,
aquestes sancions representarien un moment decisiu per a la regulació de la forma en què
les grans plataformes gestionen el contingut il·legal, des de discursos d’odi a les xarxes
socials ﬁns a la falsiﬁcació dels béns venuts a plataformes de comerç electrònic.

Victoria S. Nadal CodeCarbon, una herramienta que rastrea
cuánto contamina un algoritmo
La Intel·ligència Artiﬁcial ja ha demostrat ser útil per enfrontar diversos problemes
mediambientals, com per exemple per combatre la desforestació o ajudar en l’agricultura.
Però el creixement exponencial que ha tingut en els últims anys fa que cada vegada es
necessiti més energia per suportar la computació massiva que hi ha darrere. L’entrenament
d’un algoritme d’aprenentatge automàtic pot requerir l’execució de diverses màquines
durant dies o setmanes. Així que els beneﬁcis d’aquests sistemes també suposen al seu torn
un gran cost mediambiental en forma d’emissions de CO2. Per tant, poder calcular la
contaminació pot ajudar-nos a prendre consciència sobre la magnitud de el problema.
Yoshua Bengio, guanyador d’un suprem Turing, proposa un sistema és senzill que consisteix
a afegir una línia de codi més, que s’encarrega de calcular la quantitat de diòxid de carboni
produït pels dispositius utilitzats per a executar el codi. El rastrejador registra la quantitat
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d’energia que utilitza la infraestructura dels principals proveïdors de núvol i centres de
dades locals. Basat en fonts de dades disponibles públicament, estima la quantitat
d’emissions produïdes tenint en compte la xarxa elèctrica a la qual està connectat el
maquinari. El seu objectiu és incentivar als desenvolupadors a optimitzar l’eﬁciència del seu
treball i assessorar-los sobre com poden reduir les emissions seleccionant la seva
infraestructura en el núvol en regions que utilitzen fonts d’energia amb menys carboni.

The Economist DeepMind is answering one of biology’s biggest
challenges
Per entendre la vida cal entendre les proteïnes, aquestes cadenes moleculars, cadascuna
reunida a partir d’un menú de 20 tipus d’enllaços químics anomenats aminoàcids. Fins ara,
els biòlegs moleculars poden investigar experimentalment les formes de les proteïnes
mitjançant tècniques com la cristal·lograﬁa de raigs X. Però això és complicat i requereix
molt de temps. Ara és possible que les coses estiguin a punt de ser molt més fàcils. A ﬁnals
de novembre, investigadors de DeepMind, un laboratori d’intel·ligència artiﬁcial (IA)
propietat d’Alphabet, empresa matriu de Google, van presentar resultats que suggereixen
que han avançat enormement en un dels majors desaﬁaments de la biologia: com utilitzar
un ordinador per predir la forma d’una proteïna a partir d’una llista dels seus components
aminoàcids. De fet, és un gran èxit. La substitució de mesos d’experiments per unes poques
hores de temps de càlcul podria aportar nova llum sobre el funcionament intern de les
cèl·lules. Podria accelerar el desenvolupament de medicaments. I, en particular, podria
suggerir tractaments per a malalties com l’Alzheimer, en el qual es creu que les proteïnes
deformes tenen un paper rellevant.

The Guardian On a new test for cancer: grounds for optimism
L’editorial del diari britànic The Guardian assenyala que la millora substancial de la detecció
precoç dels càncers era un dels objectius clau establerts l’any passat en el pla a llarg termini
del National Health Service anglès. Tot i que les taxes de supervivència dels malalts de càncer
han anat millorant, fa temps que es reconeix que massa sovint es queden per darrere dels
països amb millor rendiment a Europa. El diagnòstic tardà és àmpliament reconegut com
una de les causes, ja que els càncers que detecten ràpidament són molt més susceptibles de
respondre bé al tractament. En aquest context, l’anunci de que el NHS posarà en marxa un
nou sistema d’anàlisi de sang a 165.000 persones augmenta l’esperança que ajudi a
identiﬁcar càncers en fase inicial. La prova, coneguda amb el nom de Galleri, busca un ADN
anormal i és més probable que tingui un impacte en aquells càncers (inclosos els pulmonars,
d’ovaris i de pàncrees) que normalment es diagnostiquen tard. També és esperançador que
estigui en marxa un altre estudi que fa servir anàlisis de sang creades per la mateixa
empresa sanitària nord-americana, Grail, per detectar el càncer de pulmó.
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Séverine Charon i Laurence Soustras Vers une industrie
pharmaceutique africaine
Per tal de poder acabar amb l’escassetat i les falsiﬁcacions, Sud-àfrica, aliada amb l’Índia, ha
demanat a l’Organització Mundial del Comerç que suspengui els drets de propietat
intel·lectual sobre vacunes i medicaments durant la pandèmia COVID-19. Es tracta també de
garantir que les persones tinguin accés a un tractament econòmic. En aquest article les
autores descriuen com s’està desenvolupant de manera gradual una indústria farmacèutica
africana que, de seguir millorant i creixent, pot posar ﬁ als laboratoris clandestins, la venda
de medicaments caducats així com la creació d’una xarxa d’infraestructures per tal de millor
i optimitzar els sistemes de transport i distribució dels medicaments i tractaments.

Nuno Domínguez i Artur Galocha ARN, la molécula que puede
sacarnos de esta pandemia
Els autors de l’article destaquen que dues de les vacunes més eﬁcaces contra la COVID-19 es
basen en un compost -l’ARN- sense el qual la vida a la Terra no podria existir. Qualsevol
vacuna és una simulació d’una infecció. El seu objectiu és provocar una resposta del sistema
immune davant un patogen sense deixar que aquest causi malaltia. Les vacunes de Moderna
i Pﬁzer fan servir una tècnica diferent a les convencionals, basades en virus complets
atenuats -xarampió-, desactivats -grip- o en fragments d’aquest. Les vacunes d’ARN
missatger fan servir les cèl·lules del cos com bioreactors perquè produeixin còpies de la
proteïna S del coronavirus i que aquestes siguin localitzades pel sistema immune. Aquests
tipus de vacunes també desenvolupen immunitzacions contra altres patògens com la ràbia,
la Zika o el citomegalovirus, un patogen que pot produir sordesa, retard mental i altres
problemes greus en una fracció dels nadons que neixen infectats. En deﬁnitiva, la seva
aprovació i posterior desenvolupament pot signiﬁcar el començament d’una nova era de
tractaments contra el càncer, malalties rares i vacunes universals.

Cristina Sáez Una placenta artiﬁcial para salvar prematuros
Barcelona lidera un projecte europeu per reproduir les condicions del fetus en l’úter fora de
la mare mitjançant la creació d’una placenta artiﬁcial que recreï les condicions que té el
fetus dins de l’úter de la mare. Està liderat per Eduard Gratacós, al front de BCNatal, un
centre de medicina fetal conjunt dels hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona,
implica a nombrosos centres de recerca i universitats catalans, i compta amb el suport
ﬁnancer de la Fundació ‘la Caixa ‘, que hi destinarà en total prop de 7 milions d’euros. En la
primera fase del projecte, que durarà entre dos anys i mig i tres anys, es crearà un prototip
de placenta, que consistirà en una bossa artiﬁcial tova fabricada amb un biomaterial
semitranslúcid plena d’un líquid calent similar a l’amniòtic. La idea és que el fetus, un cop es
tregui de l’úter matern, s’introdueixi en aquesta borsa i es connecti el seu cordó umbilical a
un d’altre artiﬁcial pel qual se li passarà oxigen, nutrients, hormones i totes les substàncies
que hagués rebut a través de la mare. El nadó estarà monitoritzat contínuament de forma no
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invasiva mitjançant ecograﬁes del ﬂux sanguini, pressió arterial i freqüència cardíaca. A
més, s’utilitzaran microsensors, desenvolupats en col·laboració amb l’Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), que es col·locaran en el líquid amniòtic o en el cordó
umbilical. Amb tot això s’aniran recopilant dades que alimentaran una Intel·ligència
Artiﬁcial per poder anar aplicant millores al sistema.
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