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Calvet: “Abans de la Covid sabíem que la
transició verda era una obligació, després de
la Covid hem après que és la solució”
•

El conseller de Territori i Sostenibilitat defensa al Parlament la
necessitat d’implantar una Agenda Verda

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat aquest dijous en una
interpel·lació al Parlament que “l’Agenda Verda ens traurà de la crisi i ens ajudarà a
construir un món millor” i que “abans de la Covid sabíem que la transició verda era
una obligació, després de la Covid hem après que és la solució”.
Per a Calvet, “els plans de recuperació de la pandèmia han de vertebrar-se al
voltant de la filosofia pròpia de l’Agenda Verda i, per això, en la Comissió per a
l'Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social del Govern,
la denominada CORECO, no només hem inclòs projectes que formen part
clarament d’una Agenda Verda sinó que tenen un gruix molt considerable”. “De
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fet, com a Govern”, ha puntualitzat el conseller, “no estem fent res que no ens hagi
demanat Europa, posar la transició ecològica al centre de les nostres polítiques”.
Calvet ha detallat que “pràcticament un de cada dos euros d’aquest pla de la
CORECO”, amb un pressupost de 31.764 milions d’euros, “són Agenda Verda”,
passant a afirmar que “nosaltres hem fet els deures; nosaltres sabem quina és la
via per aquestes reformes estructurals que ens han de convertir en un país
sostenible, pròsper, equitatiu i resilient”. Perquè “queda clar que l’economia del
futur no pot continuar pivotant en aquells elements que, després d’aportar una
innegable prosperitat, s’han convertit en l’amenaça per a la continuïtat futura
d’aquesta prosperitat i, sobretot, de la seva distribució d’una manera prou
equitativa, sense factors estructurals de desigualtat”, ha asseverat.
Fons de recuperació europeus
En aquesta línia, ha exposat el conseller, “tenim un grup de treball al Departament,
que està integrant diferents iniciatives prèvies que concorden amb aquesta
filosofia, i que ara l’han de nodrir i hi han de convergir, donant-los més ambició si
cal i omplint els buits que puguin existir, amb l’ànim de disposar d’un programa
de reformes estructurals amb l’horitzó de l’any 2030”. Es tracta de l’Agenda Urbana
de Catalunya, de la Llei de canvi climàtic i les seves derivades, les noves polítiques de
mobilitat, la primera Cimera d’Acció Climàtica, l’Estratègia de biodiversitat, o altres línies
com l’economia circular o la gestió resilient del litoral.
Finalment el titular de Territori i Sostenibilitat s’ha referit als Fons de recuperació
europeus, que permetran obtenir 140.000 milions, 72.000 en forma de transferències i
la resta a través de préstecs, tot afirmant que “des del Govern reclamem que el
repartiment sigui transparent, que segueixi criteris de retorn econòmic, i que no
facin com sempre un “cafè per a tots”” perquè “a Catalunya hem analitzat els
projectes que ens permetran recuperar-nos econòmicament i socialment i
l’instrument serà l’Agenda Verda”.

22 d’octubre de 2020
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