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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Vols canviar

d’habitatge?
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SUNLAND REAL ESTATE, S.A.
(SOCIETAT UNIPERSONAL)

El soci únic de la companyia, consti-
tuït en data 26 de setembre de 2007
en la junta general extraordinària, va
adoptar la decisió de traslladar el do-
micili social de la companyia dins del
mateix terme municipal de Tarragona,
al carrer Cristòfor Colom, n. 2, 5è 1a.
El president del Consell d’Administra-
ció, D. Félix Mesalles Nalda, a Tarra-
gona, el 26 de setembre de 2007.
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� El rector de la URV va
imposar el títol de doctor
honoris causa a Ramón
Martín Mateo (Valladolid,
1928) en reconeixement a
la seva contribució a la
«nova ètica ecològica».

– Vostè va introduir a
l’Estat espanyol una
àrea del dret que es va
desenvolupar als EUA i
que a Europa té Alema-
nya com a referent. On
es troba el nostre país en
aquest àmbit?

– «És un tema relativa-
ment nou i sobre el qual
encara no hi ha prou sensi-
bilitat, tot i que és dels més
importants que tenim en-
tre mans. Cal avançar en la
creació de la consciència
mediambiental i en el des-
envolupament legislatiu
d’aquesta matèria.»

– La UE ha fet els pri-
mers passos en imposar
un percentatge mínim
de consum de biodièsel.

– «No és suficient per-
què aquesta obligació
d’usar biocombustible es
refereix exclusivament al
transport, cal una aposta
decidida per la rendibilitat
ambiental i econòmica de
la biomassa, que encara
està desacreditada.»

– Potser perquè es
desforesta la selva ama-
zònica per sembrar soja?

– «Això no és cert, com
tampoc ho és el que diu el
coma-andante Fidel, que
moriran milions de perso-
nes perquè el panís, la re-
molatxa, la colza, la soja i
les llavors de gira-sol
s’usaran per fer combusti-
ble i no per alimentar per-

sones. Brasil no ha de des-
forestar res, sinó aprofitar
plantes autòctones com la
canya de sucre. També és
fals que la llet s’encareixi
per culpa del biodièsel, el
problema és que encara no
s’usa biodièsel en les ex-
plotacions lleteres. La bio-
massa va ser la primera
font d’energia de què va
disposar l’espècie humana
però ara molesta molt al
sector petrolier.»

– Un sector que viu
d’un recurs limitat...

– «I amenaçat, arran del
precipici. Qui ens diu que
algun dia no hi haurà qui
ataqui els pous de petroli,
com va passar amb l’11-S?
Els camps petroliers estan
en un entorn polític inesta-
ble i, a més, els hidrocar-
burs exerceixen una pres-
sió insostenible sobre
l’ecosistema.»

– Altres sectors energè-
tics discutits, com el nu-
clear, s’aprofiten de la
conjuntura per presentar-
se com a alternativa.

– «L’alternativa energè-
tica més viable, el biocom-
bustible del futur, és la
biomassa marina; potser

no a curt termini, però cal
investigar en l’engreix
d’algues, els greixos són la
base de l’energia. L’únic
dubte és quanta energia cal
usar per extreure aquests
greixos de la biomassa
marina a gran escala, però
els avantatges són clars
començant per la seguretat
de subministrament: la
proporció del que s’obté
en una determinada super-
fície terrestre en relació
amb el mateix espai marí
és d’u a mil. A més, utilit-
zant el mar es poden alli-
berar zones per al conreu,
amb el que això significa
per als països subdesenvo-
lupats. També es poden re-
ciclar els residus grassos
domèstics i convertir-los
en biocarburants amb un
senzill tractament.»

– Tornem al dret, per
acabar. Com a professor
a la Universitat d’Ala-
cant, creu que la polèmi-
ca del PHN està resolta,
amb la llei a la mà?

– «La gallina dels ous
de ciment ha fet molt mal
al País Valencià, on una de
les maneres de mantenir-
se en política i conservar el
càrrec és donar la culpa a
la impossibilitat de fer el
transvasament. Però ara hi
ha una llei, cal deixar de
lamentar-se i passar a l’ac-
ció, fer dessalinitzadores i
pensar que l’aigua no és un
recurs més, és un suport
vital, un contenidor de ma-
tèria viva. No podem pen-
sar, com Groucho Marx,
‘per què ens hem de sacri-
ficar per les generacions
futures si aquestes no han
fet res per nosaltres?’»

El pioner del dret ambiental a l’Estat espanyol va rebre ahir la
màxima distinció acadèmica atorgada per la Universitat

«El biocombustible del futur

és la biomassa marina»

Ramón Martín. DOCTOR «HONORIS CAUSA» PER LA URV

JORDI PRADES / Tarragona

Martín, en el discurs d’in-
vestidura d’ahir. / J.F.


