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Por todo ello la década 2020-2030 será
una de las más decisivas de la historia de
la humanidad. Los cambios a acometer
son tan profundos, tan impactantes y
tienen que darse tan rápido que es posi-
ble afirmar que nos encontramos en el
umbral de una gran transformación, que
admite comparación con los inicios la
Revolución Industrial y que va a cambiar
el mundo tanto o más que aquella.

Per tot això, l'actual dècada és i serà
una de les més decisives de la nostra his-
tòria. Els canvis a realitzar són tan pro-
funds, tan impactants i han de donar-se
tan ràpid que és possible afirmar que
ens trobem en el llindar d'una gran trans-
formació, que admet comparació amb
els inicis de la Revolució Industrial i que
canviarà el món tant o més que aquella.

La gran transformación que conocerá Es-
paña (…) exigirá reorganizar la economía,
reordenar el territorio, blindar derechos,
establecer deberes, cuestionar privilegios,
repartir con justicia los esfuerzos y trans-
formar costumbres e imaginarios arraiga-
dos. Por tanto, la gran transformación hay
que considerarla en disputa.

La gran transformació que ha de conèi-
xer Andorra exigirà reorganitzar l'econo-
mia, reordenar el territori, blindar drets,
establir deures, qüestionar privilegis, re-
partir amb justícia els esforços i transfor-
mar costums i imaginaris arrelats. Per
tant, la gran transformació cal conside-
rar-la en disputa.

La pregunta que hem de fer-nos en la ter-
cera dècada del segle XXI no és què fer, si-
nó com ho fem. El Green New Deal, o Acord
Verd, és la resposta. En l'última dècada, des
que la va formular el Programa de Medi
Ambient de les Nacions Unides el 2009, la
idea de l’Acord Verd ha guanyat en madure-
sa conceptual i solvència tècnica.

La pregunta que debemos hacernos en la
segunda década del siglo XXI no es qué
hacer, sino cómo hacer. El Green New Dea-
les la respuesta. En la última década, desde
que la formuló el Programa de Medio Am-
biente de las Naciones Unidas en 2008,(...)
la idea de Green New Deal (…) ha ganado
en madurez conceptual y solvencia técnica.

La transformación del mercado laboral es-
pañol que propiciará el Acuerdo Verde sen-
tará las bases de un círculo virtuoso que
permitirá revertir dos lastres profundos que
coartan la capacidad de España para apro-
vechar su propio potencial de desarrollo

Pel que fa a la transformació del mercat
laboral a Andorra, l'Acord Verd estableix
les bases d'un cercle virtuós que permet
revertir els llastos profunds que coarten
la capacitat d'Andorra per a aprofitar el
seu propi potencial de desenvolupament

La administración pública española debe
liderar la transición ecológica y ejemplari-
zar con su comportamiento (…) Para ello,
debemos dirigirnos con paso firme hacia
una administración ecológicamente soste-
nible no sólo en lo que respecta a sus polí-
ticas sino también a sus prácticas.

L'administració pública andorrana ha de
liderar la transició ecològica i exemplifi-
car amb el seu comportament; per a això,
hem de dirigir-nos amb pas ferm cap a
una administració ecològicament sosteni-
ble no sols pel que fa a les seves políti-
ques sinó també a les seves pràctiques.

Más País considera la transición ecológica
como un medio para un fin que engloba
todos los objetivos parciales del proyecto
progresista: la justicia social. Sin justicia
social no habrá transición ecológica.

Els socialdemòcrates considerem la tran-
sició ecològica com un mitjà que pot en-
globar els objectius d’un projecte progres-
sista: la justícia social. Perquè sense justícia
social no hi pot haver transició ecològica.


