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I Els anys d'estudi i investigació han portat la biblioteca de la Facultat de Jurídiques a reunir un important fons. A la imatge, Lucia Casado i Antoni Jordà. FOTO: NINÍN OLIVÉ

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES • LA UNIVERSITAT PORTA QUINZE ANYS APOSTANT EN AQUEST CAMP

Formació i recerca en Dret Ambiental
La URV lidera el camp del Dret Ambiental a
Catalunya, amb la previsió de posar en marxa,
durant el proper curs, un centre d'estudis per
a la recerca i la formació en aquest àmbit

PER NÚRIA RIU

La Universitat Rovira i Virgili, junt
amb l'Ajuntament de Tarragona,
l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües
de Tarragona i l'Empresa Munici-
pal del Transport oficialitzaven a
principis d'aquest mes d'octubre
la presentació del Centre d'Estu-
dis de Dret Ambiental Alcalde Pe-
re Lloret, el qual es preveu que en-
tri en funcionament de cara al pro-
per curs.

Aquest centre s'articularà a l'en-
torn de cinc àmbits de coneixe-
ment, que bàsicament són: la for-
mació, la recerca, la creació d'opi-
nió, la transferència del
coneixement, i la divulgació del
Dret Ambiental.

És una branca de la jurispru-
dència, en constant renovació, que
«estudia com la diferent norma-
tiva posa límit en aspectes medi-
ambientals diversos, com poden
ser els sorolls, els residus o les
emissions atmosfèriques, entre
altres», segons explicava la pro-
fessora de Dret Administratiu i ex-
perta en el tema Lucia Casado.

«Estem davant d'un camp molt
canviant, amb una legislació cada
cop més exigent i on constantment
s'estan produint i s'introduiran

modificacions. Per tant hem de
procurar que la gent que està tre-
ballant en aquest àmbit es pugui
mantenir al dia», explicava el de-
gà de la Facultat de Jurídiques, An-
toni Jordà.

El centre estarà integrat per
una quinzena de professors de la
URV que ja fa anys que treballen
en aquest àmbit, ja sigui dins del
camp del Dret Administratiu, In-
ternacional, Públic, Constitucio-
nal o Penal, a més de la part admi-
nistrativa que hi donarà suport.
No obstant, es preveu que en deter-
minats actes i jornades també es
pugui comptar amb la col·labora-
ció d'experts professionals del sec-
tor.

El primer repte
Anton Pigrau és el director del cen-
tre, que a dia d'avui ja té assenya-
lada la primera fita important: l'or-
ganització del proper Congrés Na-
cional de Dret Ambiental. Un
certamen que se celebra cada dos
anys i que reuneix els màxims es-
tudiosos i professionals sobre el
tema.

Aquesta important trobada se-
rà a finals de l'any 2008, pocs me-
sos més tard de l'entrada oficial
en funcionament d'aquesta insti-

> L'objectiu és estudiar els límits per no malmetre espais mediambientals com el Delta. FOTO: JOAN REVILLAS

tució. El Centre d'Estudis de Dret
Ambiental de la Universitat Rovi-
ra i Virgili plantava les primeres
arrels quinze anys enrere, quan,
dins el primer plad'estudis, es van
incloure algunes assignatures so-
bre el tema. Aquest fet va suposar
un període previ de formació i es-
pecialització i uns anys més tard
es feia un nou pas endavant amb
la creació d'un títol propi al res-
pecte.

D'aquesta manera, la URV fou
la primera universitat de Catalu-

nya i la segona d'Espanya, després
de la Universitat d'Alacant, a dis-
posar d'un professorat especialit-
zat en Dret Ambiental.

Master oficial
Fa cosa de sis anys, aquest títol pro-
pi va donar pas a un master que fa
dos anys va rebre la catalogació
d'oficial. Aquesta titulació, desti-
nada a professionals preparats per
gestionar els problemes ambien-
tals i amb uns profunds coneixe-
ments del Dret, s'adreça a prepa-

rar futurs investigadors enaques-
ta tradició. Una titulació que tam-
bé s'haurà d'adaptar a la normati-
va europea.

De moment, l'aposta del Cen-
tre de Recerca, per part de la URV,
és de tres anys, segons explicava
Antoni Jordà. Un cop passat aquest
període, la universitat es plante-
jarà la possibilitat d'impulsar ¿m
centre d'estudis i de recerca en
dret ambiental.
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