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El conseller Calvet estreny vincles amb 
la comunitat catalana a Califòrnia i es 
reuneix amb experts en vehicles 
autònoms i amb Google  
 

 El conseller de Territori i Sostenibilitat, que participa a San 
Francisco a la Cimera Global d’Acció Climàtica, ha mantingut una 
trobada amb un centenar de persones de la comunitat catalana 
resident als EEUU, per compartir experiències i conèixer les seves 
inquietuds 
 

 En una trobada amb Sudha Jamthe, experta en vehicles autònoms i 
la internet de les coses (IoT), ha posat de relleu les noves 
oportunitats que la tecnologia ofereix per avançar en una mobilitat 
sostenible, en la línia de la futura “Estratègia de mobilitat 2040” que 
el Govern vol impulsar com a full de ruta per als propers anys 
 

 El conseller també ha aprofitat la visita a Califòrnia per reunir-se 
amb representants de la companyia Google 
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Foto de família de la delegació catalana del Govern a Califòrnia amb membres de  la comunitat 
catalana. 
 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha mantingut una trobada 
amb un centenar de membres que conformen la comunitat catalana a Califòrnia. 
Aprofitant la seva visita a aquest país per participar en la Cimera Global d’Acció 
Climàtica, que se celebra fins al 14 de setembre, Calvet ha compartit 
impressions sobre l’actualitat catalana i internacional.  
 
A més, Calvet ha pogut conèixer de primera mà les seves inquietuds i 
experiències com a residents en aquest país, unes vivències que, per al 
conseller, “són importants i molt interessants perquè els catalans a 
l’exterior són la nostra veu al món, són ambaixadors del nostre país, en el 
seu dia a dia”. 
 
A la trobada, també hi han participat la secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Marta Subirà, i la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, Mercè Rius, per part de la delegació catalana del Govern a Califòrnia. 
 

 
Trobada informal amb la comunitat catalana a Califòrnia. 

 
 
Tecnologia per una mobilitat més sostenible 
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D’altra banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha aprofitat la seva estada 
a San Francisco, en el marc de la Cimera Global d’Acció Climàtica, per 
mantenir reunions bilaterals amb representants d’institucions públiques i 
privades compromeses amb la lluita contra el canvi climàtic. 
 
 
En aquest marc, el conseller Calvet, juntament amb la secretària Marta Subirà, 
s’ha reunit amb Sudha Jamthe, experta en vehicles autònoms i la internet de 
les coses (IoT), per aprofundir en les noves oportunitats que la tecnologia 
ofereix per avançar en una mobilitat sostenible. 
 

 
A l’esquerra, Marta Subirà, i Damià Calvet, amb l’experta Sudha Jamthe. 

 
 
Aquest és un dels objectius que persegueix la futura “Estratègia de mobilitat 
2040” que el Govern vol impulsar com a full de ruta per als pròxims anys 
“pensat entre tots, ciutadans i administracions”, segons va anunciar el 
conseller Calvet la setmana passada, “perquè la mobilitat és Estat del 
Benestar i ha de ser sostenible ambientalment i econòmicament”. 
 
Finalment, el conseller Calvet i la secretària Subirà s’han reunit també amb 
responsables de la companyia Google, a Palo Alto. Una trobada que ha servit 
per conèixer l’abast i les possibilitats de la tecnologia en el futur de les ciutats i 
el seu ordenament. El conseller ha manifestat que “des de Catalunya, 
estudiarem com aplicar aquestes tecnologies a projectes com el de la 
nova Agenda Urbana, la T-Mobilitat o la vinyeta”. 
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D’esquerra a dreta, Marta Subirà, i Damià Calvet, amb responsables de la companyia Google. 

 
 
13 de setembre de 2018 


