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Jurídiques va iniciar ara fa
quinze anys, quan es va
crear, el camí cap a l’espe-
cialització en l’àmbit del
dret mediambiental. El
darrer fruit d’aquesta vo-
luntat és el Cedam, que se
suma a la biblioteca sobre
aquesta matèria de què
disposa la facultat, als se-
minaris i jornades especí-
fiques duts a terme al llarg
dels cursos acadèmics i al
màster oficial en dret am-
biental, únic a Catalunya i
que ha aconseguit tenir
prestigi a escala estatal al
llarg de sis edicions. Així
ho va afirmar el director
del Cedam i degà de Jurí-
diques, Antoni Pigrau, que
va destacar aquest «pas en
la institucionalització de
la col·laboració entre la fa-
cultat i l’Ajuntament». El
nou centre, que tindrà la
seu a l’edifici de l’avingu-
da Catalunya, treballarà en
cinc àrees:

� Formació. Donarà su-
port al màster i al doctorat
que imparteix la facultat,
prepararà material forma-
tiu que afavoreixi l’oferta
de postgrau en dret am-
biental (tant presencial
com semipresencial) i par-
ticiparà en la formació
permanent del personal de
l’administració pública i
dels professionals de l’àm-
bit jurídic ambiental.

� Recerca. Desenvolu-
parà la recerca en l’àmbit
juridicoambiental d’espe-
cial interès per a les admi-

nistracions locals, organit-
zarà i participarà en con-
gressos, col·loquis i semi-
naris científics i donarà su-
port a l’elaboració de tesis
doctorals i treballs d’in-
vestigació en l’àmbit del

dret ambiental. També di-
fondrà els resultats de la
recerca.

� Creació d’opinió. Durà
a terme estudis i anàlisis
sobre qüestions d’interès

per a la ciutadania i el terri-
tori de la ciutat de Tarrago-
na i del Camp i participarà
en fòrums d’opinió, debats
i mitjans de comunicació.

� Transferència del co-
neixement. Assessorarà
les administracions, les
empreses, ONG i profes-
sionals del medi ambient
en les polítiques i normes
ambientals.

� Divulgació. Orientarà
el públic en general sobre
els drets vinculats a la pro-
tecció de l’entorn i el seu
exercici, organitzarà cur-
sos, jornades i seminaris
dirigits als operadors jurí-
dics o econòmics, als ges-
tors públics i al públic en
general i elaborarà mate-
rial didàctic i de divulga-
ció per a públic específic.

Entre les activitats pre-
vistes per aquest curs, el
Cedam dissenyarà un lloc
web i redactarà un estudi
per publicar una revista
periòdica, desenvoluparà
el projecte El dret ambien-
tal com a model per a la
transformació de l’activi-
tat dels poders públics, or-
ganitzarà un seminari so-
bre el desè aniversari del
conveni d’Aarhus i de la
llei 27/2006 (que reconeix
els drets d’accés a la infor-
mació i participació i ac-
cés a la justícia en matèria
de medi ambient) i orga-
nitzarà jornades informati-
ves sobre novetats legisla-
tives referides al dret me-
diambiental.

Es tracta d’un centre d’estudis que porta el nom de l’exalcalde i jurista expert en aigües Pere Lloret

La URV presenta l’embrió d’un centre
de recerca en dret mediambiental

� El Cedam es finançarà amb una aportació muni-
cipal de 48.000 euros, però en rebrà «el doble»
quan es converteixi en centre de recerca, cosa que,
segons Francesc Xavier Grau, tindrà lloc l’any que
ve. De moment la URV hi aportarà el personal ne-
cessari, que segons el rector «té molta feina per fer»
tot i la duta a terme «amb l’esforç de molts anys».

Congrés estatal i ordenança local
El Cedam també participarà en l’organització a
Tarragona del VII Congreso Nacional de Derecho
Ambiental i en la revisió de l’ordenança de medi
ambient de Tarragona, que data de l’any 1984.

� La Facultat de Ciències Jurídiques de la
URV ha fet un pas més per consolidar-se com a
referent nacional i estatal en l’àmbit del dret
mediambiental. Ahir va presentar el Centre

Ballesteros, al centre de la imatge, parla amb Grau en pre-
sència del nét de Lloret (a l’esquerra) i de Pigrau. / J. PRADES

� Diversos membres de la
família Lloret van assistir
ahir a la presentació del
Cedam, entre els quals, el
nét de l’exalcalde republi-
cà de Tarragona Pere Llo-
ret, que també es diu Pere.
Lloret va mostrar la seva
satisfacció pel fet que el
Cedam porti el nom del
seu avi i va recordar que
estava especialitzat en el
dret relacionat amb l’ai-
gua. Això, «en una època
en què el concepte de medi
ambient era inexistent»,
va afegir Pigrau.

«Honoris causa»
Un altre dels noms propis
d’ahir que serà protagonis-
ta avui és el de Ramón
Martín Mateo, que serà in-
vestit doctor honoris cau-
sa avui al migdia. El rector
de la URV va destacar en
aquest sentit «el valor molt
gran» que suposa l’espe-
cialització en dret me-
diambiental de la Facultat
de Jurídiques i «el poten-
cial derivat de l’aposta es-
tratègica» que té en aquest
àmbit. Ramón Martín,
nascut a Valladolid el
1928, és catedràtic de dret
administratiu a la Univer-
sitat d’Alacant i serà reco-
negut «pel mèrit d’haver
encetat, en la seva extensa
trajectòria com a docent i
investigador, una línia
científica en dret ambien-
tal a Espanya».

JORDI PRADES / Tarragona d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Llo-
ret (Cedam), que comptarà amb el finançament
de l’Ajuntament de Tarragona i les empreses
municipals d’aigües i de transports i que tindrà
com a objectius la generació i la socialització

del dret ambiental i, en particular, del dret, la
gestió i les administracions locals. Ho farà a
través de la formació, la recerca, la creació
d’opinió, la transferència de coneixement i la
divulgació.

Fins a 100.000 euros

Lloret nét i
Ramón Martín

� La junta de directors de
la ciutat de Girona va en-
tregar ahir un escrit al con-
seller d’Educació, Ernest
Maragall, en què demana
al govern que estipuli per
escrit com cal actuar en ca-
sos de conflictes similars
al de l’escola Annexa de
Girona amb l’alumna que
duia el xador. Tot i això,
Educació manté la volun-

tat de no regular l’ús de
símbols religiosos i de dei-
xar que cada centre resol-
gui cada cas. El president
del PP, Mariano Rajoy, va
criticar ahir l’actuació del
govern perquè entén que
s’ha cedit «a un xantatge
per part d’una persona
contra les normes del cen-
tre».

Els 22 directors dels
centres de la ciutat de Gi-
rona van consensuar di-

lluns passat un text que
ahir es va fer arribar a la
conselleria d’Educació en
el qual expressen la seva
«preocupació» sobre com
han d’actuar els centres en
casos de conflicte, com
per exemple en el cas de la
nena marroquina de l’es-
cola Annexa que havia
deixat d’anar a classe per-
què duia el xador i contra-
venia a la normativa del
centre.

En el text consensuat,
els responsables dels cen-
tres educatius consideren
que la decisió del govern
d’apostar per una solució
diferent de la que proposa-
va el centre comporta in-
certesa i troben que «seria
bo que el govern concretés
per escrit com s’ha d’ac-
tuar». També es qüestio-
nen com hauran d’actuar si
la situació es reprodueix
en classes concretes, com

ara en educació física o
música.

Malgrat això, la conse-
lleria d’Educació manté el
seu criteri, i el secretari de
polítiques educatives,
Francesc Colomé, va de-
fensar ahir que el cas de
Girona és «aïllat» i consi-
dera que cal mantenir la
política que hi havia fins
ara, deixant a criteri dels
centres i de les famílies la
resolució de cada cas.

La junta de directors de Girona vol que Educació
posi per escrit com cal actuar en casos de conflicte
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Els metges de
capçalera
defensen el dret
dels adolescents
a la intimitat
� Barcelona. La Societat
Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària
(Camfic) es va mostrar
ahir favorable al fet que
els adolescents tinguin
dret a la intimitat i a la
confidencialitat, com la
resta dels pacients, si
els facultatius conside-
ren que tenen un grau
de maduresa prou ele-
vat. És la posició adop-
tada per la societat mè-
dica després que un jut-
jat de Barcelona anul-
lés dos articles del codi
deontològic dels met-
ges, que autoritzava els
facultatius a respectar
la voluntat dels joves
madurs que volguessin
sotmetre’s a tracta-
ments, intervencions o
avortaments sense dir-
ho als pares. Segons un
comunicat de la Cam-
fic, «cal escoltar el pa-
cient, valorar-ne l’edat,
el motiu de la consulta i
la maduresa intel·lec-
tual i emocional», i a
partir d’aquí decidir si
se’n pot respectar la
confidencialitat. Els
metges de capçalera
mantenen que cal con-
fiar en la capacitat dels
facultatius i del perso-
nal d’infermeria. / EL

PUNT

El PSC del
Vendrell reclama
més seguretat en
el servei de
transport escolar
� El Vendrell. El grup
municipal dels socialis-
tes del Vendrell ha de-
nunciat la descoordina-
ció del servei de trans-
port escolar del munici-
pi des que es va posar
en marxa, a principi de
curs. Segons afirmen,
s’han descuidat esco-
lars a les parades, s’han
deixat nens a escoles
equivocades, s’han
oblidat de passar per
una escola i, en alguns
casos, «la policia muni-
cipal ha reconduït la si-
tuació». Per aquest mo-
tiu, el grup del PSC
sol·licita a l’Ajunta-
ment que es modifiqui
el reglament per dotar-
lo de més garanties de
seguretat per als esco-
lars usuaris del servei,
com ara l’obligatorietat
que els seients disposin
de cinturons de segure-
tat. / EL PUNT


