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Entitats ecologistes demanen que
torni a haver-hi un departament de
Medi Ambient al Govern
Ecologistes de Catalunya critica que les competències estiguin repartides i
barrejades amb Infraestructures o Urbanisme

Una imatge de la multitudinària manifestació a Barcelona | ACN

Entitats ecologistes han reclamat aquest dimarts que torni a haver-hi un departament de Medi
Ambient al Govern que integri totes les competències en la gestió del medi, la biodiversitat, la gestió
dels sectors amb més incidència ambiental (aigua, energia, residus, mobilitat), l'educació
ambiental, i amb capacitat per enfortir les polítiques per transformar les actuacions en Urbanisme,
Obres Públiques i Indústria. Ecologistes de Catalunya demana superar l'actual situació d'un
departament de Territori i Sostenibilitat, amb un conseller que té competències urbanístiques
d'infraestructures i de foment d'indústries, que ocasionen impactes "irreparables" sobre el
territori, i que alhora és l'àrbitre que ha de gestionar la conservació de la natura.
En aquest sentit, el manifest constata que l'actual distribució del Govern, amb competències a
Territori i també a Agricultura, "ha afavorit els conflictes ambientals arreu, generant una autèntica
revolta". A més, al marge de crear un sol departament per al Medi Ambient, reclamen que
s'integrin els criteris de la sostenibilitat en la resta de conselleries.
"Cal foragitar el discurs de rentada de cara verd que vol facilitar el retorn a l'economia
especulativa del lliure mercat i del creixement", indiquen les entitats en un manifest, on constaten
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que la promesa de "facilitar i agilitzar la recuperació econòmica i la creació d'uns llocs de treball
incerts i precaritzats no poden ser la cruel excusa per eliminar les garanties ambientals, ni per
incrementar la destrucció del territori, del patrimoni natural, les desigualtats, la precarietat laboral i
les injustícies".
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