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DRET • HI VAN P A R T I C I P A R 45 C O N F E R E N C I A N T S

El canvi climàtic,
eix central del
Congrés de Dret
Ambiental
bem entre els drets humans i la
protecció del medi ambient.
D'aquesta manera, sobre el canvi climàtic es van tractar com a
qüestions principals la nova actitud que han adquirit els Estats
Units envers l'escalfament global
i la voluntat de modificar la situaPER MANEL SALES
ció de l'administració de Barack
Obama. Els EEUUs'han mostrat
El dimecres 21 d'abril de 2009 es va disposats a col·laborar en la lluita
inaugurar el VII Congrés Nacio- contra el canvi climàtic després
nal de Dret Ambiental, organitzat que durant molts anys ha estat un
per l'Asociación de Derecho Am- dels països que no ha signat el Probiental Español (ADAME), el Cen- tocol de Kioto.
tre d'Estudis de Dret Ambiental
de Tarragona (CEDAT) i el Depar- Control jurídic
tament de Dret Públic de la Uni- Pel que fa al control judicial de l'Adversitat Rovira i Virgili.
ministració Ambiental, es van tracAquesta edició, que es va cele- tar temes com la implantació d'un
brar al Palau Firal i de Congressos, nou reglament per a la responsatenia com a fil conductor el repte bilitat del medi ambient. En reque el canvi climàtic suposa per al ferència a aquest aspecte es van
planeta i el paper que juga el dret plantejar diverses qüestions com,
en la promulgació de respostes per exemple, que s'hauria de conadequades per a la prevenció, la cretar el règim jurídic i que fins a
reducció dels seus impactes i tam- quin punt serà eficaç aquest règim
a Espanya. Aquest nou reglament,
bé dels seus efectes.
A més a més, també hi van es- segons explica Jordi Jaria, memtar presents en el conjunt de con- bre del CEDAT, és un salt qualitaferències i taules rodones altres tiu ja que pretén proporcionar la f eitemes d'actualitat en l'àmbit del na per reparar alguns desastres
dret ambiental com són el control mediambientals.
En l'àmbit de la relació entre
judicial de l'Administració Ambiental i la responsabilitat me- els drets humans i el medi ambient,
diambiental o la relació que tro- es van centrar en fer una anàlisi
Els dies 21,22 i 23 d'abril es va
celebrar al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona la
setena edició del Congrés
Nacional de Dret Ambiental, la
qual aquest any va tenir com a eix
central el canvi climàtic

k El Congrés Nacional de Dret Ambiental va celebrar la seva setena edició a Tarragona. FOTO MANUEL R MORANTA

També es va parlar
de la relació entre
els drets humans
i la protecció del
medi ambient

PERIODISME • DINS EL CICLE DE C O N F E R È N C I E S ' L ' E X P E R I È N C I A DE P E R I O D I S T A '

Destacats professionals parlen sobre la
seva experiència en el món periodístic
El dia 30 de març va finalitzar el
cicle de conferències 'L'experiència de periodista' organitzat per la
Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb Caixa Tarragona i el
Col·legi de Periodistes.
Les jornades es van celebrar a
l'auditori de Caixa Tarragona i tenien per objectiu apropar alguns periodistes de notable experiència
professional als estudiants, principalment de comunicació.
Bernat López, cap de la Unitat
Predepartamental de Comunicació de la URV, va destacar que «les
jornades són una manera de completar la formació acadèmica i teòrica que es dóna a les aules».
López també va donar importància a la diversitat dels perfils dels
periodistes que van oferir les xerrades, un aspecte que ja es va tenir
en compte a l'hora de muntar el
programa.
Entre els conferenciants hi van
figurar Xavier Grasset, director

del programa L'Oracle de Catalunya Ràdio; Ferran Espadà, director
de l'edició de Barcelonad'EZPMKí;
Josep Capella, corresponsal de
TV3 a Madrid; el director de la Cadena Ser a Catalunya, Josep Maria Martí; Bru Rovira, periodista
de La Vanguardia; i Pilar Aymerich,
fotoperiodista.
Crisi del periodisme

A més de la pròpia experiència de
cada conferenciant, a les jornades
hi va estar sempre present un te-

Xavier Grasset,
Josep Capella o Pilar
Aymerich, entre
altres, van explicar
la seva trajectòria

ma concorrent: la crisi del periodisme en el marc de la crisi econòmica. En aquest aspecte, López apunta que «estem en un moment en
què els futurs comunicadors han
de reinventar la professió perquè
el model actual s'està quedant antiquat», en referència a l'aparició
de noves tecnologies i mitjans de
comunicació, com poden ser la televisió digital terrestre o la premsa
gratuïta.
El cap de la Unitat de Comunicació també va posar de relleu la importància que té que aquests professionals visitin Tarragona. «És
una manera de situar Tarragona
en el mapa del periodisme» i va
apuntar que l'any vinent les jornades es tornaran a celebrar. Va
explicar que les entitats organitzadores estaven molt satisfetes
amb el desenvolupament de les
jornades i creu que per als estudiants va ser una experiència molt
profitosa.

sobre com afecten determinades
polítiques d'alguns estats ales comunitats indígenes que viuen en zones protegides, etc.
També es va parlar sobre les respostes del sistema americà, com
s'avança en aquests aspectes i fins
a quin punt té en compte la defensa dels drets humans i la protecció del medi ambient. Com a conclusions, Jaria explicava que «estem molt lluny de la garantia dels
drets humans amb la qüestió mediambiental, tot i que es produeixen tímids avenços».
Jaria va destacar que la tasca
dels juristes ambientals és essencial per al desenvolupament i la

protecció del medi ambient i va
reiterar que «s'està avançant tot i
que queda molt per fer».
45 ponents

En el Congrés hi van participar un
total de 45 conferenciants entrt
els quals figuraven diversos professors d'universitat d'arreud'Espanya i professionals i alts funcionaris. Destacava la presència de
Teresa Ribera, secretaria d'Estat de
Canvi Climàtic del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí,
la qual va pronunciar la conferència inaugural que tractava sobre la
situació d'Espanya davant l'escalfament del planeta.

FOTOGRAFIA • L'ACULL L'AUDITORI DE C A I X A T A R R A G O N A

Una exposició recull les
millors imatges del 2008
Des del passat 30 de març i fins
al proper 17 de maig de 2009 es pot
visitar al vestíbul de l'Auditori
de Caixa Tarragona l'exposició
'Imatges 2008', una mostra de
fotografies publicades en alguns
mitjans de comunicació de la província de Tarragona.
La Demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes de catalunya, juntament amb Caixa
Tarragona, organitza cada any
una exposició de fotoperiodisme ones poden trobar les imatges més notòries, impactants i
curioses de l'any.
En les fotografies que formen
part de l'exposició, hi podem veure esdeveniments que van ser notícial'any passat, com l'enfonsament d'una gavarra al port de Tarragona o el pas d'una llarga època
de sequera a les abundants pluges que van posar fi a un període
en quèja es començaven a fer restriccions d'aigua i a transvasar

aigua en vaixells a la ciutat de Barcelona.
L'exposició està formada per
44 fotografies realitzades per 11
fotògrafs de diversos mitjans de
comunicació de la demarcació.
El president del Col·legi tarragoní, Ignasi Soler, va destacar que «els professionals que
han fet aquestes fotografies són
capaços de donar-nos un discurs
complet amb una sola imatge».
Exposició itinerant

L'exposició estarà oberta al públic a l'Auditori de Caixa Tarragona fins al 17 de maig i després
viatjarà per altres ciutats i municipis del Camp de Tarragona. Al
mes d'agost es podrà visitar a Vila-seca, a l'octubre l'exposició
estarà a Torredembarra, el Vendrell al mes de novembre i, finalment, del 27 d'aquell mateix mes
i fins al 13 de desembre es podrà
visitar a Valls.

