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Calvet a la Setmana del Clima de Nova York:
“El Govern català està decidit a accelerar la
transició cap a una economia neutra en
carboni”
•

El conseller de Territori i Sostenibilitat intervé en la cita climàtica
més rellevant de l’any després que la COVID-19 hagi fet ajornar la
COP-26 de l’ONU, que havia de celebrar-se a Glasgow el proper mes
de novembre

Calvet, durant la seva intervenció des del seu despatx de la conselleria.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha exposat durant la seva
participació a la Setmana Climàtica de Nova York que “el Govern català està
decidit a crear les condicions que permetin accelerar la transició cap a una
economia neutra en carboni ja sigui establint marcs legislatius sòlids,
creant els incentius adequats o llançant programes que facilitin i donin
suport a l’aparició de noves indústries i a l’adaptació de sectors industrials
més tradicionals”. Ho ha detallat en la intervenció que ha protagonitzat a The
Hub, la trobada més important entre els sectors empresarial, governamental i
climàtic d’aquest 2020, després de l’ajornament, per la pandèmia, de la COP-26
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de l’ONU, que havia de celebrar-se a Glasgow (Escòcia) el proper mes de
novembre.

Durant tota la setmana, The Climate Group ha organitzat a la ciutat dels
gratacels, enguany via telemàtica, més de 350 esdeveniments al voltant de
temes clau d’acció climàtica. Entre la organització s’hi inclouen responsables de
polítiques públiques, empreses internacionals, institucions acadèmiques, grups
comunitaris i organitzacions sense ànim de lucre.
Neutralitat de CO2 l’any 2050
Calvet ha reiterat davant l’auditori el compromís per assolir l’objectiu de la
neutralitat de carboni l’any 2050, és a dir, que les emissions de diòxid de carboni
netes siguin iguals a zero, equilibrant la quantitat de CO2 alliberat a l'atmosfera
amb una quantitat equivalent retirada de l'atmosfera o fixada per plantes, o
comprant els suficients crèdits de carboni. “Ens hem compromès a reduir les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) un 40% a partir del 2005,
obtenir el 50% de la producció elèctrica a partir de fonts d’energia
renovables i reduir el consum energètic mitjançant l’augment del 27% de
l’eficiència energètica”, ha manifestat. “Per fer-ho”, ha admès, “Catalunya
haurà d’afrontar uns grans canvis en transició energètica,
descarbonització de la mobilitat i l’economia circular, un canvi important
que han d’impulsar tots els sectors, governs i ciutadania”.
El conseller ha comentat que s’està reduint la burocràcia innecessària en molts
procediments administratius, tot reforçant les salvaguardes ambientals, per fer
un gran salt en la implementació de les energies renovables.
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Salvant obstacles

Tot i que avui “la prioritat és donar una resposta urgent a la crisi sanitària,
social i econòmica causada per la COVID19”, ha reconegut el titular de
Territori i Sostenibilitat, “no podem ajornar els canvis estructurals
transformadors que necessitem per al futur proper”, així que “el Govern ha
presentat un pla de recuperació econòmica i protecció social amb una
Agenda Verda al centre, que oferirà una desregularització intel·ligent; una
descarbonització de l'economia; circularitat i digitalització”.
També ha admès a nivell internacional que la legislació estatal “fins fa poc no
només no afavoria l’enlairament de les energies renovables, sinó que l’ha
obstaculitzat, i que la visió centralista del govern espanyol en la gestió de
recursos, així com en la capacitat d’acció política, no ajuda i limita amb
freqüència la nostra capacitat d’innovar i actuar”. Una altra dificultat ha estat,
segons Calvet, “l’elevada densitat de població de molts indrets de Catalunya
que, amb el el fet que les renovables requereixin una demanda de terra més
elevada, ha provocat conflictes d’interessos amb altres sectors com
l’agricultura o el turisme, que són claus a casa nostra, o fins i tot amb valors
socioculturals vinculats a camp o tradicions”.
L’oportunitat de l’Agenda Verda
“El Pla de reactivació econòmica i protecció social que hem presentat”, ha
afegit el conseller, “gira al voltant d’una Agenda Verda que, amb un
pressupost de més de 16 milions d’euros, aportarà solucions en programes
d’acció climàtica” -(6.331 milions d’euros - 38%), mobilitat sostenible (5.877
milions d’euros - 35%), economia circular (1.200 milions d’euros - 7%) i habitatge
i eficiència energètica (3.270 milions d'euros - 19%).
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Calvet s’ha mostrat convençut que la resposta a la reactivació econòmica passa
per afrontar una reconversió verda, amb inversions i suport a les empreses per
afrontar la descarbonització de la mobilitat, la transició energètica i l’economia
circular.
Una nova estratègia d’adaptació
El conseller ha anat desgranant les propostes perquè Catalunya pugui avançar,
malgrat les conseqüències inevitables de canvi climàtic, “des que”, ha explicat,
“el 2012 vam adoptar la primera estratègia d’adaptació per al 2020, després
es va aprovar la Llei sobre el canvi climàtic de 2017, eix vertebrador de la
nostra acció climàtica, i ara estem definint una nova estratègia d’adaptació
per al 2030 que adoptarem a finals d’aquest mateix any”.
“No és fàcil controlar els impactes climàtics i quantificar l’adaptació”, ha dit
el conseller, “però, tot i això, hem desenvolupat un índex global d’adaptació,
format per 42 indicadors sectorials que ens permeten analitzar l’evolució a
Catalunya durant els darrers 10 anys, mostrant-nos un desenvolupament
positiu moderat en línia amb les mesures i accions d’adaptació
implementades, que ha merescut l’atenció del Portal de coneixement
d’adaptació de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic”.

23 de setembre de 2020
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