
Investigadors de l'CEDAT participen en el Kick-off Meeting del Projecte europeu 
EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade)  
 
 
EJOLT és un projecte del Setè Programa Marc de Ciència i Societat de la Comissió Europea i 
compta amb un pressupost de 3,65 milions d'euros. El projecte, en el qual participa la URV a 
través del CEDAT, tindrà una durada de 4 anys. 
  
Entre el 26 i el 29 d’abril s'ha celebrat la primera reunió del projecte EJOLT, que està compost 
per un consorci de 23 organitzacions acadèmiques i de la societat civil amb diverses especialitats 
(dret ambiental, salut ambiental, ecologia política, economia ecològica). Aquest projecte busca 
promoure l'aprenentatge mutu i la col·laboració analitzant diversos aspectes transversals en 
relació amb quatre pilars temàtics: a) energia nuclear, b) conflictes d'extracció de gas i petroli, 
c) conflictes sobre despossessió de terra, d) conflictes miners i desmantellament de vaixells.  
 
Els socis en aquest projecte són, a banda de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que n’és coordinador i del CEDAT (URV), els 
següents: Centre for Civil Society (CCS), University of Kwuazuklu-Natal, Sudàfrica); Centro di 
Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA), Itàlia; Jawaharlal Nehru University, India; 
Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF), University of Klagenfurt, Àustria; Focus 
Association for Sustainable Development (FOCUS), Eslovènia; Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), Brasil; World Rainforest Movement (WRM) Uruguay; Observatorio de Conflictos 
Mineros de America Latina (OCMAL), Equador; Citizens for Justice (CFJ), Malawi; Earthlife 
Namibia (ELN), Namíbia; Environmental Rights Action - Oilwatch (ERA), Nigèria, Northern 
Alliance for Sustainability (ANPED), Bèlgica; Nature Kenya (NK), Kenya; Lund University  
(ULUND), Suècia; Boğaziçi University (BOG), Turquia; Business and Human Rights (BHR), Regne 
Unit; Za Zemiata (ZZ), Bulgària; Sustainability Europe Research Institute Germany e.V. (SERI), 
Alemanya; Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), França; Genetic 
Resources Action International (GRAIN), Espanya; i Commission de Recherche et d'Information 
Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD), França. 
 
Els conflictes al voltant de l'extracció de recursos naturals i la disposició de residus continuen 
creixent al mateix temps que l'economia mundial fa servir més materials i energia. El projecte és 
un exercici de col·laboració i intercanvi entre el coneixement activista i el coneixement de 
l'acadèmia, en el que es es crearan mapes, bases de dades i s'analitzaran experiències en l'ús 
de nous indicadors. Els participants del projecte examinaran les causes de l'increment de 
conflictes ecològic-distributius, estudiant com aquests conflictes es poden convertir en un 
revulsiu per a la sostenibilitat ambiental.  
   
Els resultats del projecte inclouran un mapa en línia dels conflictes ambientals, i dels casos 
reeixits de moviments de justícia ambiental, així com materials formatius que buscaran enfortir 
la capacitat d'acció política i legal de les Organitzacions de Justícia Ambiental. En particular el 
projecte ha de formular un conjunt de recomanacions de polítiques orientades a combatre la 
injustícia ambiental i dirigides a la Unió Europea. 
  
 


