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El 
Món de Demà, un espai de reflexió que, més enllà de la informació o la opinió, vol 

joves o responsables institucionals que no són veus habituals del debat públic. Cada 
quinze dies El Món de demà
la proposta que aquesta plataforma posa en circulació. 

Viure millor / El futur és Europa 

Adam Casals,  Expert  en geoestratègi a i  assessor  en relacions 
internacionals   i Geneviève Roy-Lemieux , Experta  quebequesa  
i canadenca  en gestió i governança  global 

-nos 

Aquest estiu, Alfonso Vergara i Adolfo Ramírez Escudero publicaven a 
Expansión 

 identificar la pròpia 
 alt de 

gapur, un dels Estats que millor ha gestionat 
la Covid-
població. El World Economic les claus d : per tornar a 

 contactless
de ser una ciutat neta, ha incrementat els estàndards 
la innovació. Robots de la neteja que també desinfecten, màquines i caixers 

apps
de tocar res; fins 
restaurants. 

la pandèmia, 

https://www.expansion.com/opinion/2020/08/08/5f2dc2be468aebc03d8b45df.html
https://twitter.com/adamcasals/status/1293656874974433286?s=11
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prepara la propera tempesta pel Brexit, Oxford University Press acaba de 
publicar un llibre d  

 (The Brussels Effect. How the European Union 
Rules The World. Anu Bradford, Oxford University Press, 2020). Anu 
Bradford és precisament que la força 
un marc regulador comú. Mentre defensava la possible fusió de Caixabank i 

 
Carlos Sánchez deia a El Confidencial que els 

 
sectarismes i des de la coopera
publica què pensen els think 
tanks? tà 
de Jordi Amat, mentre planificàvem aquest número de la rentrée literaire El 
Món de Demà  reinventar-nos i sortim del laberint 

 l European Policy Centre hi afegeixen 
 

reacció a l  l European Council on Foreign Relations parlen de 
  Si ho fem bé, el 

potencial és immens. Max Bergmann ho ha resumit a Foreign Affairs: 
 qual té molt a veure amb 

la gestió de la complexitat.  
 

 
que ens permetin construir resiliència  

a escala global i preparar-nos per al futur  
 
A escala global i en aquest context, el Sistema de les Nacions Unides (ONU) i en 
particular, 
reptes i paradoxes en aquesta gestió complexa. D'una banda, el món sencer 
necessita més que mai una OMS forta que gaudeixi de prou legitimitat per 
assumir el lideratge, assegurar la coordinació d'accions que han de ser 
imperativament concertades a nivell global i el seguiment de la implantació 
d'aquestes accions per part dels Estats. D'altra banda, els Estats, que són els 
principals 
valorar la relació entre les consultes globals i la salvaguarda dels interessos 
nacionals o fins i tot locals. 
 
Malgrat graus de complexitat diversos, la situació és anàloga a la Unió Europea, 
o també a Estats Federals com el Canadà, en relació a les províncies federades 
com el Quebec; així com autonomies. Amb tot, hi ha 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2020-09-06/bankia-caixa-fusion-madrid-barcelona-bicapitalidad_2737312/
https://epthinktank.eu/2020/09/04/coronavirus-masked-in-the-heat-what-think-tanks-are-thinking/
https://epthinktank.eu/2020/09/04/coronavirus-masked-in-the-heat-what-think-tanks-are-thinking/
https://www.epc.eu/en/Publications/From-reaction-to-action-How-the-EU-can-step-up-its-role-in-global-pan~35cb7c
https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_big_engine_that_might_how_france_and_germany_can_build_a_geopolitical_e
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2020-08-20/europes-geopolitical-awakening#:~:text=By%20Max%20Bergmann&text=Europe%20has%20been%20a%20geopolitical,clout%20of%20its%20constituent%20countries.
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coincidències en les propostes a nivell internacional: en primer lloc, el principi 
de les responsabilitats comunes però diferenciades, i en segon lloc, la capacitat 

 direcció de crisi 
n la 

planificació, implantació i post-avaluació dels efectes de la Covid-19, i també 
 sistema de salut pública existent a les necessitats específiques 

 
 

endre les lliçons que 
ens permetin construir resiliència a escala global i preparar-nos per al futur. 
Caldrà aplicar-  esperit de transversalitat, flexibilitat i agilitat, tenint 
en compte que alguns canvis serán irreversibles. En paraules del Secretari 

António Guterres, la Covid-19 és 
cooperació multilateral . 
 

 
paradigmes més saludables i sostenibles, 

 inspirant-nos en valors beneficiosos  
per a les nostres societats  

 
Cap país pot sortir-
mostrat més empatia i voluntat de buscar consensos des de la cooperació. 
Fareed Zakaria parlava a CNN 
de mandatàries com Jacinda Adern (Nova Zelanda), Angela Merkel (Alemanya), 
Katrín Jakobsdóttir (Islàndia) i Sanna Marin (Finlàndia). També des de la 
voluntat de consens i cooperació, Europa ha posat en marxa una sèrie de 

 
gada, 

 deute mancomunat en el marc dels Fons de la UE per al 
Rellançament, dels quals Espanya en serà un beneficiari principal. 
 
Cinc anys ençà, quan començava la crisi dels refugiats, Merkel digué el seu 

Wir schaffen das!
ens en tornarem a sortir. En paraules del Primer Ministre francès, Emmanuel 
Macron  
de crear nous paradigmes més saludables i sostenibles, inspirant-nos en valors 
beneficiosos per a les nostres societats, com ara els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Així com el Quebec juga 
un rol transcendental al Canadà, Catalunya està cridada a jugar un rol central a 

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20115.doc.htm
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1303295284215193601
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Espanya i a Europa, 
caracteritzada, en la recerca de nous paradigmes. 
 
En aquest número, Victòria Alsina escriu des de Nova York sobre els think-
tanks que pensen 
Montse Guardia tracta la innovació. Al seu torn i des de Dubai, Raphael Nagel 
reflexiona sobre la gestió empresarial. Elements fonamentals, tots ells, per al 

Jean Monnet, digué que 
 

i a 
enfortir i definir 

 
 

 
 

Adam Casals i Geneviève Roy-Lemieux 


