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La delegació catalana marxa a la Conferència
de les Nacions Unides sobre desenvolupament
sostenible de Rio+20
•

El conseller Recoder encapçala la representació de la Generalitat a la
trobada de líders mundials que se celebrarà la setmana vinent a Rio de
Janeiro

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, que encapçala la delegació
catalana que participarà a la Cimera de la Terra Rio+20 de Nacions Unides, marxa
demà cap a la Rio de Janeiro on representants dels governs de tot el món,
d’organitzacions internacionals i la societat civil debatran sobre el rol crucial de
l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible i l’eradicació de la
pobresa i el marc institucional per al desenvolupament sostenible. L’acompanyen el
secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general
de Polítiques Ambientals, Marta Subirà.
La delegació de la Generalitat participarà activament als actes paral·lels que han
organitzat diferents organitzacions, entitats i ONG amb motiu de la conferència, entre
els que destaca la Cimera Mundial d’Estats i Regions, organitzada per la xarxa de
governs regionals per al desenvolupament sostenible (nrg4sd) que Catalunya
copresideix juntament amb Rio de Janeiro, i el Climate Group, una organització
internacional sense ànim de lucre de regions i empreses que treballa per facilitar la
transició cap a una economia baixa en carboni i de la qual també Catalunya en
forma part. El conseller Recoder també forma part de la delegació estatal i serà
present a la conferència pròpiament, que es farà del 20 al 22 de juny, en qualitat de
membre d’aquesta delegació espanyola.
El Govern, com a institució compromesa, vol tenir un paper actiu en un
esdeveniment de primer ordre per aplicar a Catalunya els resultats que se’n derivin.
En el document adjunt trobareu l’agenda d’actes de Catalunya a Rio+20.
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