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Catalunya, com la resta de països i regions del nostre entorn, viu un escenari únic i delicat. Els 
reptes als quals hem de fer front són molts i diversos: la crisi climàtica (que afectarà 
especialment tota la regió mediterrània), la transició energètica, la imperiosa necessitat de canviar el 
model de mobilitat, l’oportunitat de rehabilitar el sector de la construcció amb un parc immobiliari 
molt envellit, i les noves estratègies en matèria de sobirania alimentària, són tan sols alguns 
exemples.

Per tot això i més, cal donar solucions sòlides, viables i sostenibles. I és necessari fer-ho amb 
rapidesa, però sense precipitació, i des d’una perspectiva transversal on les veus de les persones 
expertes en totes les matèries implicades i de la ciutadania siguin escoltades i tingudes en compte. 
El mercat no solucionarà els problemes derivats del canvi climàtic, des del sector públic no es 
trobaran remeis a un problema que només es pot solucionar des d'una mobilització global de tota 
la societat i des d'una col·laboració i coordinació de tots els sectors socials i econòmics. Ens cal 
proposta, acció i implicació.

Transició verda és generació d'ocupació verda, com a oportunitat en un país que arrossega un 
problema d'atur estructural i d'una taxa d'ocupació per sota de la majoria d’Estats europeus. 
Transició verda és recerca, investigació i ciència. Sense la tecnologia i el paper motor de les 
administracions no hi ha canvi possible.

Es tracta de recuperar l’oikia, la bona administració de la llar, i l’ecologia, com la cura de 
la casa comuna, de l’espai on habitem.

Volem un país amb un debat avançat, modern, ambiental, i no un país amb un debat fet a 
partir de vells clixés, amb solucions , com si estiguéssim en un marc de normalitat 
climàtica i ignorant la transició energètica.

No hi ha un altre futur que el d’una economia verda que doni una solució justa a aquelles 
persones més afectades per l’escenari de transició, on ningú no quedi enrere.

Volem crear un marc de proposta que situï els debats i les propostes de país en clau de 
futur. Ens declarem fermament compromesos i compromeses amb el medi ambient i amb els 
valors de l’ecologisme. I precisament per aquest motiu rebutgem qualsevol actitud o reacció que 
negui la necessitat de fer evolucionar el nostre territori.
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Volem ser una veu que enriqueixi el debat, la proposta i l’agenda de transformació i de 
canvi del país, fugint de les solucions dicotòmiques, del tot o res, sinó que articuli proposta, idees 
i una nova agenda, amb més sis que nos, i a la vegada rebutjant qualsevol solució que aspiri a 
perpetuar un model depenent dels combustibles fòssils i que ignora la importància de la 
biodiversitat.

Aspirem a un canvi amb repercussió i beneficis en la ciutadania, que permeti tenir un futur on es 
generi riquesa i ocupació, on es posi en valor la biodiversitat, que millori i faci més habitables les 
nostres zones urbanes i rurals, que desenvolupin noves estratègies industrials que generin ocupació 
i que s’ubiquin en la lluita contra el canvi climàtic i per l’economia verda.

Entenem que el principal problema del país no està en els “no” que es van definint, sinó en la 
manca de “sí” entorn a propostes de futur i de canvi de model productiu que garanteixin un 
progrés sostenible.

És per això que ens constituïm en associació, en agrupació de pensament, reflexió i 
proposta. Des de trajectòries professionals i sensibilitats diverses, sabent que allò que ens 
uneix és la necessitat que el país tingui una nova agenda de transformació verda.

Perseguim obrir un espai obert, plural i amb esperit crític i constructiu on predomini el diàleg, 
l’escolta i la suma d’opinions per trobar les millors alternatives als problemes als quals hem de fer 
front com a societat.

Volem ser persones impulsores i prescriptores de noves formes d’organització i relació social. Ens 
adrecem als poders públics, però també al gruix de la ciutadania i, per descomptat, als sectors 
econòmics i socials. Volem fer-ho des del rigor i amb l’objectiu de crear consensos i teixir 
aliances. Naixem per sumar, proposar i impulsar canvis. Aquest és l’esperit amb el qual ens 
hem constituït i amb el qual treballem i treballarem per aconseguir aquest equilibri que el nostre 
país necessita amb urgència.

Ens posem en marxa, perquè ara és el moment. 
Ens acompanyes?
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