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MEDI AMBIENT, QUÍMICA I ENERGIA

Ensenyament

«Wolframio, un tipo con química»,
l’únic representant estatal a la Corunya

Josep Puxeu. SECRETARI D’ESTAT DE MEDI RURAL I AIGUA

● Tarragona. Wolframio, un tipo con química, la sèrie
de vídeos de divulgació científica dirigits pel professor de la URV Laureano Jiménez, ha participat
en la secció oficial de la Mostra Internacional de
Ciència i Cinema 2008 celebrada a la Corunya.
L’obra destaca pel fet de ser l’única producció estatal d’entre els tretze treballs seleccionats. La mostra, que té lloc per primera vegada, l’organitza l’Associació d’Amics de la Casa de les Ciències
(AACC). El seu objectiu és promoure i donar a conèixer pel·lícules i documentals de temàtica científica, presentant la química d’una manera amena i
divertida. / EL PUNT

«La gestió ha de ser més propera però
les grans decisions són de l’Estat»

Bayer reconeix l’esport de base
de Vila-seca amb 5.250 euros
● Vila-seca. L’empresa química Bayer ha certificat,

un any més, el seu compromís amb l’esport de base
de Vila-seca i hi ha fet una aportació de 5.250 euros.
Aquest ajut econòmic significa, per part de l’empresa, un reconeixement de la tasca que els clubs del
municipi fan per promocionar l’esport en les categories inferiors. Enguany, les entitats beneficiades són
el Patí Club i els clubs d’atletisme, natació, futbol sala, hoquei, bàsquet i futbol de Vila-seca. / EL PUNT

La URV i Dow sumen esforços en educació. El
programa APQUA (Aprenentatge dels Productes
Químics, Usos i Aplicacions), en col·laboració
amb la Càtedra de Desenvolupament Sostenible
Dow-URV, han presentat el mòdul Equitat i sostenibilitat. El programa permetrà als alumnes d’ESO
i batxillerat prendre consciència de la limitació dels
recursos del planeta. / EL PUNT

Dow renova el Voluntariat de Protecció Escolar.
Dow ha patrocinat la renovació del material i
l’equip dels voluntaris del programa Protecció Escolar. Es tracta d’una quarantena de persones jubilades que fan tasques de protecció i educació viària
a les hores punta d’accés a les escoles. La iniciativa
vol transmetre, entre d’altres, els valors de responsabilitat i experiència dels més grans. / EL PUNT

Afirma que cal preservar la unitat de conca i que el govern tindrà a final de març
l’estudi tècnic de viabilitat del transvasament d’aigua del riu Roine
JORDI PRADES / Tarragona

●

Li agrada dir que és «un
pagès del Priorat» però el
cert és que passa més
temps als despatxos ministerials que a les vinyes
familiars que té a Falset.
Amb cinquanta anys acabats de fer té sobre la taula
el repte de tirar endavant el
projecte de descontaminació de l’embassament de
Flix, que condiciona a la
seguretat de la població
del curs baix de l’Ebre i a
l’obertura dels pous de Vinallop. Assegura que només s’extraurà aigua
d’aquests pous «en cas de
necessitat».
– Com viu des del seu
càrrec la lògica tensió
entre dues àrees com
són Medi Ambient i
Agricultura que abans
tenien ministeris separats i ara són al mateix?
– «Des del vèrtex de la
piràmide, perquè la secretaria d’estat té àmplies
competències en múltiples
àmbits com ara biodiversitat… L’estructura respon a
la necessària compatibilització de les polítiques que
es porten a terme amb la
preservació del medi i dels
recursos com l’aigua. És
un model provat a la Gran
Bretanya, a Àustria i en altres països europeus.»
– En quin estat es troben els treballs per tirar
endavant la proposta
del president espanyol,
José Luis Rodríguez Zapatero, de reduir els tràmits de les avaluacions
 Dret ambiental a la
URV. Puxeu va inaugurar
divendres el màster oficial
de Dret ambiental de la
URV, l’únic de l’Estat de
les seves característiques.
Puxeu va pronunciar la
conferència La formació,
una oportunitat per als
reptes del segle XXI, durant la qual va destacar la
importància que tenen, cada cop més, els aspectes
relacionats amb la protecció l’entorn. A la imatge,
la coordinadora del màster, el degà de Jurídiques,
el secretari d’Estat i el director del Centre d’Estudis
de Dret Ambiental. / J.P.

Puxeu, la setmana passada a la URV. / J.P.

d’impacte ambiental?
– «Estem treballant perquè siguin més àgils i
transparents sense que això signifiqui en cap cas
posar en dubte el rigor i
l’eficàcia dels tràmits i de
la mateixa avaluació. Per
tant, sí a l’agilitat i la transparència però no a costa
del medi ambient.»
– Creu que en tots els
casos en general, i en
particular en els que
afecten un bé tan escàs
com és l’aigua, s’hauria
de poder impugnar la
declaració
d’impacte
ambiental de manera
autònoma, com mantenen alguns magistrats

en els vots particulars
de les sentències del Tribunal Suprem?
– «Sí, crec que hi ha una
necessitat d’ordenar la legislació autonòmica, estatal i europea per donar més
garanties de protecció ambiental als ciutadans.»
– No hauria estat millor esperar que el Tribunal Constitucional es
pronunciés sobre la
transferència de competències de l’Estat a la
Junta
d’Andalusia
abans d’aprovar aquest
traspàs pel que fa a la
gestió de la conca del
Guadalquivir?
– «Crec que hi haurà di-

ficultats per aplicar el contingut de la sentència i pel
que fa a la preservació
d’un dels espais naturals
més destacats d’Espanya
[Doñana].»
– En el cas probable
que la transferència no
es declari inconstitucional, creu que hi pot haver un efecte dòmino i
que altres comunitats
autònomes reclamin el
mateix?
– «No, crec en la necessitat de preservar la unitat
de conca. Està bé que la
gestió sigui de l’administració més propera, però les
grans decisions les ha de
prendre
l’Estat.
Per
exemple, no té sentit fer reserves de cabal al tram mitjà de la conca sense tenir en
compte la capçalera.»
– L’Estat manté encara oberta la porta del
Roine?
– «Es limita a complir el
mandat del Congrés perquè a final de març tinguem sobre la taula un estudi tècnic de viabilitat.»
– Per què quan encara
hi ha municipis amb
problemes d’abastament
es continuen planificant
i aprovant regadius?
– «Aquests han de complir tres condicions: que hi
hagi disponibilitat de recurs, que no generin impacte ambiental i que els
regants estiguin disposats
a finançar l’obra. Els nous
regadius se circumscriuen
pràcticament al Plan Nacional de Regadíos.»

