
 
 

Nota de premsa 
 

El Pacte Verd Europeu, un impuls cap a una 

economia més sostenible 
 

Les comissions d’Economia i Sostenibilitat i d’Economia Agroalimentària del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya van organitzar ahir a la tarda una jornada online per 

aprofundir en el coneixement del Pacte Verd Europeu i les propostes que s'hi 

recullen per avançar cap a una economia sostenible, amb l’accent posat en la 

biodiversitat. 

Barcelona, 12 de juny de 2020.- La presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat 

del Col·legi d'Economistes de Catalunya Ana Garcia va donar la benvinguda i va 

presentar la jornada online “El Pacte Verd Europeu (European Green Deal). 

Transformant l'economia de la Unió Europea”, moderat per la tècnica del Servei de 

Planificació de l'Entorn Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya Anna Espadalé.  

El director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona Ferran Tarradellas 

va abordar els objectius, actors implicats i principals mesures proposades al Pacte Verd 

Europeu. Tarradellas va recordar que “el Pacte Verd Europeu és la primera de les sis 

prioritats de la Comissió Europea presidida per Úrsula Von der Leyen en la línia del que 

opina la ciutadania europea, que situa el canvi climàtic com la seva segona principal 

preocupació a les darreres enquestes”. Tarradellas va explicar que els principals 

objectius d'aquest nou pacte són “ser climàticament neutre d'aquí al 2050; protegir la 

vida humana, la biodiversitat i reduir la contaminació; ajudar a les empreses a convertir-

se en líders mundials en productes i tecnologies netes i garantir una transició justa i 

integradora”. El director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona va 

subratllar que “gràcies en part a la COVID-19, que ens ha fet treballar en un pla de 

reconstrucció europea, ara tenim una gran oportunitat per accelerar la transició cap a 

l’economia verda amb més pressupost que mai”.  

La consellera del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible Alba Cabañas 

va tractar les implicacions a nivell econòmic i empresarial del Pacte Verd Europeu. 

Cabañas va començar la seva intervenció destacant que “el pacte és una gran revolució 

perquè projecta un imaginari que fa uns anys era impossible”. L’economista i consellera 

del CADS va formular 9 reflexions. D’entrada va afirmar que “en els últims 25 anys en 

aquest país han passat moltes coses i hem transitat d’una economia que no tenia cap 

consciència sostenible a un model modern i digitalitzat”. També va assegurar que “ens 

portarà uns altres 25 anys aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu però és 

imprescindible que s’aposti per l’economia verda i establir aliances estratègiques”. Alba 

Cabañas va destacar que “la biodiversitat influeix clarament els negocis”, que “ja s’asseu 

als consells d’administració de moltes empreses, tot i que no explícitament, atès que 

més del 40% dels costos empresarial segons la UE, són les matèries primeres, moltes 

d'elles estretament lligades a la biodiversitat” i va cloure demanant “un diàleg entre la 

biologia i l’economia”. 



 
El director Regional Europeu de la Unió Internacional de la Conservació de la Natura 

(UICN) Luc Bas i el directiu superior de Polítiques de la UICN Alberto Arroyo van 

avaluar com afronta la Unió Europea la superació de l'actual crisi de biodiversitat 

mitjançant el Pacte Verd Europeu i van comentar la nova estratègia europea sobre 

biodiversitat pel 2030, inclosa al Pacte. Luc Bas va demanar que “la iniciativa de la 

Comissió Europea, que és molt positiva, vagi acompanyada d’iniciatives a nivell estatal 

i regional” i va subratllar “la necessitat de mobilitzar fons privats i públics a nivell nacional 

i de fons de la UE en el context del Marc financer plurianual de la Unió Europea 2021-

2027”. A més va fer èmfasi en “la importància d’assumir el lideratge de l’estratègia per 

part de totes les parts interessades”. Per la seva banda, Alberto Arroyo va remarcar que 

“les estratègies europees de biodiversitat pel 2030 (Green Deal) i de la granja a la taula 

(Farm to Fork) publicades el mateix dia han d’estar fortament interconnectades per 

garantir una transició cap a un ús sostenible de la terra en el futur”. A més va defensar 

“la comptabilitat del capital natural” tenint en compte que “almenys la meitat del PIB 

mundial se sustenta sobre els sistemes naturals”. 

Finalment, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 

Catalunya (CADS) Arnau Queralt i Bassa va recollir les principals conclusions de la 

trobada destacant que “el gran repte és fer entendre als decisors públics i privats la 

importància de la biodiversitat com a garantia del funcionament del sistema econòmic”. 

En relació al Pacte Verd Europeu, el director del CADS va apuntar que “és important 

que la Comissió Europea hagi apostat pel Green Deal dotant-lo a més d’un paquet 

econòmic important, però les responsabilitats també s’han de traslladar a nivell estatal, 

regional i local per tal que les polítiques siguin transversals”. En definitiva, va fer una 

crida a la necessitat de transversalitzar les polítiques de biodiversitat, valorar el capital 

que la biodiversitat aporta a l'economia i avançar en la coherència de polítiques. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. 

Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre 

de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 

general. www.coleconomistes.cat  

 

Per a més informació: 

Premsa i Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Clara Bassols  620 03 74 50 / cecpremsa@coleconomistes.cat  

http://www.coleconomistes.cat/
mailto:cecpremsa@coleconomistes.cat

