
 
1 

 

  

 

 . 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

L’abandonament dels boscos 

Els boscos espanyols “estan abandonats”. Així de contundent es mostra el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals i 

Graduats d’Enginyeria Forestal i del Medi Natural. Espanya té una massa forestal important, com a conseqüència, sobretot, 

de la seva estructura orogràfica peculiar, que ha condicionat un model socioeconòmic històric bastant respectuós amb els 
boscos, l’ús dels quals ha estat determinant en la configuració de la reproducció social en el medi rural. 

Tanmateix, la urbanització progressiva de la societat espanyola, així com les dificultats per establir un patró de rendiment 
econòmic de les àrees forestals en el context actual han tingut com a conseqüència un progressiu abandonament per part 

dels seus propietaris. D’aquesta manera, el model de propietat rural derivat de la desamortització ha anat desincentivant la 

cura de les forests, sense que les administracions hagin estat capaces de respondre adequadament als efectes dels canvis 
socioeconòmics profunds que ha experimentat el medi rural des dels anys seixanta del segle passat. 

D’aquesta manera, com van posar de manifest els enginyers forestals amb motiu del Dia Internacional dels Boscos, 
l’abandonament rural i la manca de gestió forestal han anat generant una situació en els boscos que els fa més vulnerables, 

com mostra la proliferació dels incendis forestals, segurament, la major amenaça que han d’afrontar. 

Tanmateix, més enllà de l’ús recreatiu que puguin tenir en ocasions, la societat en el seu conjunt desconeix el paper ecològic 

dels boscos, així com les seves possibilitats econòmiques, qüestions sobre les que posa l’accent el Col·legi d’Enginyers 

Forestals, amb l’objectiu de subratllar la importància de revertir l’abandonament al que estan sotmesos. En aquest sentit, les 
àrees forestals són un element fonamental en el cicle hidrològic, així com en la mitigació del canvi climàtic. Atès el perill de 

desertització que afronta una part de la Península Ibèrica en un futur pròxim, el disseny d’una política forestal clara i eficient 
es presenta com quelcom estratègic. 

A part de la demanda de major inversió pública en les forests, que hauria d’anar aparellada al compliment efectiu de la Llei,  

tot avançant en una planificació forestal clarament insuficient en el present, haurien d’estimular-se els instruments de cura i 
ús sostenible dels boscos —la mateixa idea de sostenibilitat es va desenvolupar en l’àmbit de la silvicultura a partir del segle 

XVII. Recuperar l’ús social del bosc és, en aquest sentit, fonamental per recuperar el seu paper ecològic. 
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Internacional: 

El tsunami de Japó va alliberar milers i milers de tones de gasos hivernacle 

Els edificis destruïts pel gran terratrèmol de Japó 2011 van llançar milers 

de tones de productes químics que escalfen el clima i esgoten l'ozó en 
l'atmosfera, segons un nou estudi. 

Una nova recerca suggereix que els milers d'edificis destruïts o danyats 

durant el terratrèmol de magnitud 9,0 i el tsunami que va afectar a Japó 
fa quatre anys van alliberar a l'atmosfera 6.600 tones mètriques de gasos 

emmagatzemats en material d'aïllament, electrodomèstics i altres. 
Les emissions d'aquests productes químics, anomenats halocarburs van 

augmentar del 21 per cent a 91 per cent respecte als nivells típics. 

Els halocarburs alliberats com a conseqüència del terratrèmol són les 
substàncies químiques que esgoten la capa d'ozó i contribueixen a 

l'escalfament global - incloent alguns gasos que ja no s'utilitzen a causa 
dels efectes nocius sobre el medi ambient. Aquests inclouen els clorofluorocarbonis com CFC-11, un potent químic que 

esgoten l'ozó, i que s'utilitza en l'aïllament d'escuma fins que va ser eliminat el 1996, i els hidroclorofluorocarburs com el 
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HCFC-22, un refrigerant d'esgotament de l'ozó que és també un poderós gas d'efecte hivernacle i es troba en procés de ser 

eliminat d'ús. Entre altres halocarburs alliberats pel terratrèmol van ser els hidrofluorocarbonis o HFC i hexafluorur de sofre, 
tots dos potents gasos d'efecte hivernacle. 

 
Font: Ecoticias (27 de març de 2015) 

http://www.ecoticias.com/co2/101873/tsunami-Japon-libero-miles-miles-toneladas-gases-invernadero  

 
L’Àrtic NO arriba al màxim de gel 

 
Existeix un nombre molt petit de persones en aquest planeta que s'alegraran d'aquesta notícia, i tots treballen en la indústria 

del petroli. Després del dur hivern, les aigües de l'oceà Àrtic aconsegueixen la seva màxima extensió de gel. I 
desafortunadament, segons anuncia la NASA, no hi ha bones notícies. 

L'extensió de gel és de 14,5 milions de quilòmetres quadrats, 1,1 milions de quilòmetres quadrats per sota de la mitjana 

entre 1981 i 2010. I 130.000 quilòmetres quadrats per sota de l'anterior registre en 2011.  
Mentre les aigües internacionals de l'Àrtic no estan protegides, els que sí s'alegren d'aquesta notícia, com la petroliera  Shell, 

estan preparant les seves plataformes per aconseguir aquest estiu les aigües d'Alaska. S'alegren perquè podran buscar més 
combustibles fòssils en l'Àrtic que en cremar-ho causa l'augment de 

temperatures i per tant que l'Àrtic es fongui. Un cercle viciós. Sofrim 

inundacions, súper tempestes i sequeres a causa del canvi climàtic, és 
temps de posar fi a l'era del carbó, el petroli i el gas i per això som gairebé 

set milions de persones els que demanem que es protegeixi l'Àrtic de la 
cobdícia de les petrolieres. 

Els canvis que l'ésser humà està provocant al planeta, ha portat al fet que, 
el 2014, en valors nominals, fós l'any més càlid mai registrat d'acord amb 

una anàlisi detallada de l'Organització Meteorològica Mundial. En aquest 

segle hem aconseguit el rècord de temperatura en 14 dels 15 anys 
registrats com “de rècord”. L'Àrtic sofreix, decreixen les glaceres, s'altera el 

corrent en doll amb conseqüències nefastes i súper tempestes en el nord 
d'Amèrica. Es perd gel. Perdem l'ombrel·la del planeta. 

 

Font: Greenpeace (25 de març de 2015) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el-rtico-no-alcanza-su-mximo-de-hielo/blog/52415/ 

 
Costa Rica funciona solament amb energia renovable des de fa 3 mesos 

 

L'Institut estatal Costarricense d'Electricitat (HISSI) va anunciar la notícia, assenyalant específicament que no han hagut de 
recórrer a l'energia generada per combustibles fòssils en tot el que portem de 2015. Costa Rica té una petita població 

aproximadament de 4,8 milions d'habitants, abundants pluges per alimentar les seves quatre plantes hidroelèctriques i una 
multitud de volcans per a les instal·lacions geotèrmiques. 

La diversificació també és important. Mentre que les plantes hidroelèctriques 
van produir el 80 % de l'energia de Costa Rica el 2014, no falten detractors 

d'aquesta forma de producció elèctrica, per la qual cosa afecta als ecosistemes 

on s'instal·len. 
Al voltant d'un 10% de l'energia va ser generada per les plantes geotèrmiques 

al 2014, i el govern va aprovar un projecte geotèrmic de 958 milions dòlars per 
aquest any. Finançat en gran part amb préstecs de bancs europeus i japonesos, 

el projecte es compon de tres instal·lacions que proveiran 150 MW addicionals 

d'energia verda. 
Tot això porta al fet que Costa Rica va a ser completament carboni neutral l'any 

2021, i així no tocar els dipòsits de petroli que es troben al llarg de la seva 
costa. És un esforç extraordinari per a una petita nació, i que ha estat en gran 

part possible perquè Costa Rica no ha tingut exèrcit des de 1948, la qual cosa allibera molts recursos per al finançament 
d'infraestructures d'energies renovables. 

 

Font: Ecoportal (26 de març de 2015) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Costa-Rica-funciona-solo-con-

energia-renovable-desde-hace-casi-3-meses 
 

Descobreixen cinc noves espècies d’invertebrats marins en 

aigües brasileres 
 

En un article publicat en l'edició de gener de la revista Zootaxa, científics 
brasilers van descriure cinc noves espècies d’invertebrats marins que, en 

la seva majoria, formen colònies submergides permanentment. 
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Quan culmina el seu estadi larvari, aquests animals es fixen sobre superfícies, tals com pedres, petxines i cascos de bucs 

naufragats, i perden la capacitat de locomoció. A partir d'aquest moment, la millor protecció que tenen contra els predadors 
és la producció de substàncies químiques. 

Són aquests compostos naturals, sumats a l'ampliació del coneixement taxonòmic sobre el grup, els que atreuen als 
científics, atès que poden obrir el camí cap a la producció de nous medicaments i pesticides, entre altres productes. 

Fins ara s'havien descrit al voltant de 120 espècies d’invertebrats a partir d'exemplars oposats a Brasil. Les cinc noves 

espècies van ser localitzades en la costa de l'estat de Badia –i una d'elles també va ser trobada en la costa de l'estat Esperit 
Sant– per un equip del Departament de Zoologia de la Universitat Federal de Paranà (UFPR). 

 
Font: Ambientum (30 de març de 2015) 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hallan-cinco-nuevas-especies-de-invertebrados-marinos-en-aguas-
brasilenas.asp  

 

WWF bat rècord de participació en l’apagada per l’Hora del Planeta 
 

Des de Samoa a les Illes Cook, en el Pacífic, recorrent els 24 fusos horaris, WWF 
ha aconseguit l'adhesió de gairebé 10.000 ciutats de 172 països en l'Hora del 

Planeta, una campanya que s'ha convertit ja en una icona de la lluita contra el 

canvi climàtic. 
El que va començar fa nou anys com un acte simbòlic en una ciutat (Sidney) 

apagant les llums dels seus monuments més emblemàtics per cridar l'atenció 
sobre el problema del canvi climàtic, s'ha convertit en un moviment mundial que 

abasta accions col·lectives de ciutadans, empreses, organitzacions i governs per 
aconseguir objectius de conservació.  

El 2015, la campanya és, a més, un altaveu per reclamar mesures per “canviar el 

canvi climàtic”, tan sols uns mesos abans que s'aconsegueixi l'esperat acord 
climàtic global en la cima del Clima de París a la fi d'any. 

Aquest any, WWF ha batut el seu propi rècord de participació en la campanya l'Hora del Planeta, amb un total de 172 països 
a tot el món, 12 més que al 2014, amb unes 10.000 ciutats apuntades, més d'1.300 monuments emblemàtics apagats, 

incloent uns 40 Patrimoni de la Humanitat, com l'Acròpoli d'Atenes, l’Alhambra de Granada, la ciutat emmurallada de Bakú o 

la catedral de Colònia. 
Entre les adhesions més importants està la del secretari general de la ONU, Ban Ki-moon qui destaca que “cap acció 

individual és massa petita per lluitar contra el canvi climàtic”. 
 

Font: Ambientum (31 de març de 2015) 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/WWF-bate-record-de-participacion-en-el-apagon-por-La-Hora-del-Planeta.asp  

Unió Europea: 

Casi una de cada deu espècies d’abelles salvatges podria extingir-se a Europa, segons l’UCN 

 
Prop d'una desena part de les 1.965 espècies d'abelles salvatges que 

hi ha a Europa s'enfronta a l'extinció, segons un informe de la Unió 
Internacional de Conservació de la Naturalesa (UICN, per les seves 

sigles en anglès). 

L'informe, que forma part de la Llista Vermella Europea de la UICN i 
està patrocinat per la Comissió Europea, també apunta que es 

desconeix l'estat de més de la meitat d'espècies d'abelles. 
Es tracta de la primera avaluació realitzada sobre les abelles a nivell 

europeu i inclou el seu estat, distribució, població, tendències i 
amenaces. L'estudi revela que un 9,2% estan amenaçades de perill 

d'extinció, mentre que un 5,2% podrien estar amenaçades en un futur 

proper. 
En total, el 56,7% de les espècies classificades presenten dades deficients, per la falta d'experts, de dades i de finançament, 

la qual cosa ha fet impossible valorar el seu risc d'extinció. 
 

Font: RTVE (19 de març de 2015) 

http://www.rtve.es/noticias/20150319/casi-cada-diez-especies-abejas-salvajes-podria-extinguirse-europa-segun-
iucn/1119001.shtml  

França exigeix per Llei a les noves edificacions sostres verds i panells solars 
 

França acaba d'aprovar una nova llei pionera que obliga a tots els nous edificis construïts ser coberts parcialment per panells 
solars o sostres verds, una obligatorietat que ja tenen algunes capitals europees com Copenhaguen. Això no només portarà 
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canvis dràstics en els horitzons del país, reforçarà l'eficiència energètica de totes les noves construccions comercials. La llei 

ajudarà a França a recuperar el ritme solar que havia perdut respecte a altres països europeus en els últims anys. 
Els grups ecologistes francesos havien sol·licitat una llei mes estricta, que la cobertura vegetal anés completa. En el seu lloc, 

els legisladors van optar per donar l'opció de col·locar sostres verds parcials o panells solars. 
Les teulades als edificis amb plantes i arbustos, ajudessin a absorbir l'aigua de la pluja i reduiran el vessament, 

proporcionessin espais verds en zones urbanes que poden jugar 

un paper important en la reducció de l'efecte urbà de l’“illa de 
calor”. Aquest fenomen ocorre quan les àrees urbanes es 

construeixen, destruint la vegetació local i retenint més calor, amb 
un augment de temperatura d'entre 1.8 ° C – 5.4 ° C que en els 

seus voltants pel dia, el mateix succeeix durant la nit. 
L'opció prevista pels legisladors d'instal·lar panells solars també 

pot ajudar a França a posar-se al dia en el desenvolupament de 

l'energia solar. Mentre que la veïna Alemanya ha fet grans 
progressos en el desenvolupament de la seva capacitat solar, 

França tenia només cinc gigavats d'energia fotovoltaica instal·lats 
l'estiu passat, la qual cosa representa l’u per cent de tota la 

producció d'energia del país. 

 
Font: Ecoinventos (31 de març de 2015) 

http://ecoinventos.com/francia-ley-techos-verdes/#more-16597  
 

 
 

 

La Unió Europea posa fi al dragatge del Guadalquivir 
 

La Comissió Europea ha resolt mitjançant dictamen motivat el procediment d'infracció contra Espanya pel projecte de 
dragatge del Guadalquivir, arran de la queixa interposada per WWF Espanya. Les autoritats europees confirmen així que 

aquest projecte, impulsat per l'Autoritat Portuària de Sevilla, és contrari a la normativa comunitària de protecció de la 

naturalesa, pels greus impactes que ocasionaria sobre Doñana i altres espais de la Xarxa Natura 2000, com és el propi 
estuari del Guadalquivir. Després d'aquest cop des de Brussel·les, WWF reclama a les ministres Ana Pastor i Isabel García 

Tejerina que s'abandoni oficialment aquest projecte faraònic i il·legal, i s'engegui immediatament la recuperació de l'Estuari 
del Guadalquivir. 

Al maig de 2012, WWF Espanya va presentar una queixa davant la 

Comissió Europea contra el dragatge d'eixample i aprofundiment de 
l'estuari del riu Guadalquivir, que l'Autoritat Portuària de Sevilla pretén dur 

a terme dins del projecte «actuacions de millora en accessos marítims al 
port de Sevilla». L'organització conservacionista va presentar la queixa en 

considerar, d'acord amb els dictàmens científics, que el projecte danyaria 
greument la integritat i la biodiversitat d'espais protegits per la legislació 

europea, com el Parc Nacional de Doñana o el propi estuari. 

Ara, la Direcció general de Medi ambient de la Comissió Europea dóna la 
raó a WWF Espanya en la seva queixa: el dragatge del Guadalquivir pot 

vulnerar la directiva comunitària 92/43/CEE relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Les autoritats espanyoles 

tenen dos mesos per prendre mesures, i en absència d'una resposta satisfactòria, la Comissió podria portar a Espanya 

davant el Tribunal de Justícia de Luxemburg. 
 

Font: WWF (26 de març de 2015) 
http://www.wwf.es/?34040/La-Unin-Europea-pone-fin-al-dragado-del-Guadalquivir#  

 
Nova Zelanda prohibeix l’experimentació de cosmètics amb animals 

 

La campanya #BeCrueltyFree de Humane Society International va treballar al costat de MP Mathers, membre de la casa de 
representants de Nova Zelanda, per promulgar una esmena a la Llei de Benestar Animal que prohibeixi l'experimentació en 

la indústria cosmètica. En la Unió Europea es va prohibir la 
comercialització de cosmètics testats en animals a partir de l'11 de març 

de 2013. 

La campanya #BeCrueltyFree ha reunit el suport d'un gran nombre 
d'empreses de cosmètics com LUSH, Antipodes, Wendyl’s i Kester Black, 

així com celebritats com el llegendari guitarrista de Queen, Brian Maig En 
les enquestes d'opinió, més del 89 per cent dels consumidors Kiwi van 

recolzar la prohibició, i més de 100.000 persones van signar peticions per 

a la campanya. 
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Claire Mansfield, Directora de la Campaña #BeCrueltyFree, va dir: "Estem encantats que els polítics de Nova Zelanda hagin 

donat aquest important pas per votar contra la crueltat en la indústria dels cosmètics. Aquest és un moment per celebrar pel 
benestar animal i la compassió dels consumidors". 

Font: ComunicaRSE (1 d’abril de 2015) 
http://comunicarseweb.com.ar/?Nueva_Zelanda_prohibe_la_experimentacion_de_cosmeticos_con_animales&page=ampliad

a&id=14071&_s=&_page=europa  

 
La Unió Europea a un pas d’aprovar la directiva contra les bosses de plàstic 

 
La normativa relativa als envasos i residus d'envasos, per reduir el consum de bosses 

de plàstic, provocarà que els Estats de la UE hagin de triar entre dos enfocaments 
per reduir la utilització de bosses de plàstic lleugeres d'usar i tirar. D'una banda, 

poden optar per reduir a noranta el nombre d'aquestes bosses usades per cada 

persona a l'any abans que acabi l'any 2019. L'altra opció és acabar abans que acabi 
2018 amb la posada a disposició gratuïta de bosses de plàstic en els comerços. 

Segons la futura modificació de la directiva en vigor, la comissió Europea tindrà la 
responsabilitat d'establir els criteris d'etiquetatge i analitzar com limitar l'ús 

d'aquestes bosses biodegradables. Les bosses biodegradables es descomponen en 

micropartícules i fan l'efecte de no envair el medi ambient amb residus en ser les 
seves restes invisibles. 

Actualment, cada europeu consumeix, de mitjana anual, fins a 200 bosses de plàstic 
i la majoria són d'usar i tirar. De fet, vuit milions de bosses de plàstic acaben cada 

any en les escombraries i en el medi ambient en la Unió Europea. 
 

Font: ComunicaRSE (1 d’abril de 2015) 

http://comunicarseweb.com.ar/?page=ampliada&id=14074  
 

Espanya 
 

Els boscos espanyols estan abandonats, segons els enginyers forestals 

Els boscos espanyols "estan abandonats", segons el Col·legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Forestals i Graduats d'Enginyeria Forestal i del Mitjà Natural, que ha 

demanat a les administracions més inversió pública a les muntanyes. 
“Tan sols el 13 % de la superfície forestal disposa d'un pla d'ordenació, quan 

l'actual Llei de Monts obliga a que els boscos tinguin instruments de gestió 

forestal”. 
Els boscos eviten grans riuades i tenen un paper crucial en la lluita contra el 

canvi climàtic en ser fixadors de carboni i proporcionar energies renovables com 
la biomassa forestal. 

Per a aquests enginyers forestals, les dues principals amenaces dels boscos són: 
l'abandonament rural i la falta de gestió forestal, que, entre uns altres, és causa 

directa i indirecta d'incendis. 

Espanya compta amb 27,7 milions d'hectàrees de superfície forestal, sent el segon país europeu amb major superfície 
d'aquest tipus, per darrere de Suècia, i els boscos ocupen més de 18 milions d'hectàrees. 

 
Font: EFEverde (21 de març de 2015) 

http://www.efeverde.com/noticias/bosques-abandonados-forestales/  

 
WWF presenta una guia per a salvar les “pendents de biodiversitat” dels olivars de muntanya 

 
Els olivars de muntanya, com els de la comarca dels Pedroches a Còrdova, 

presenten un enorme potencial per compatibilitzar la producció d'oli de qualitat 

amb la conservació d'espècies de flora i fauna d'interès. Per aconseguir-ho és 
clau l'aposta per bones pràctiques agrícoles que, a més, permeten millorar la 

viabilitat econòmica de les finques. WWF ha presentat avui el manual “Olivars de 
muntanya: pendents de biodiversitat”, en el qual recull aquestes bones 

pràctiques així com algunes de les espècies més emblemàtiques de la zona. 
L'organització sol·licita a les administracions agràries que engeguin les mesures 

de desenvolupament rural oportunes per assegurar el futur d'aquests olivars i 

preservar els seus valors ambientals. 
El futur dels olivars de muntanya passa per apostar per produccions de qualitat 

en les quals el respecte ambiental sigui aliat per millorar la rendibilitat econòmica 
i afavorir el relleu generacional en les explotacions. No obstant això, aquestes 

 
Font: ComunicaRSE 

 
Font: Efeverde 

 
Font: WWF 

http://comunicarseweb.com.ar/?Nueva_Zelanda_prohibe_la_experimentacion_de_cosmeticos_con_animales&page=ampliada&id=14071&_s=&_page=europa
http://comunicarseweb.com.ar/?Nueva_Zelanda_prohibe_la_experimentacion_de_cosmeticos_con_animales&page=ampliada&id=14071&_s=&_page=europa
http://comunicarseweb.com.ar/?page=ampliada&id=14074
http://www.efeverde.com/noticias/bosques-abandonados-forestales/
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finques es troben en perill a causa dels seus menors rendiments, la qual cosa provoca l'abandonament o la intensificació de 

les pràctiques tradicionals, ambdues tendències amb impactes nocius sobre el mitjà natural. 
Per revertir aquesta situació, WWF ha treballat amb els olivarers de la serra de la vall dels Pedroches (Còrdova), afavorint 

pràctiques i activitats de formació encaminades a millorar la rendibilitat de les explotacions alhora que es conserven els seus 
valors naturals. Producte d'aquesta col·laboració és el Manual “Olivars de muntanya: pendents de biodiversitat”, finançat pel 

Ministeri d'Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, que descobreix la rica flora i fauna que 

alberguen els olivars de la zona subjectes a les bones pràctiques de gestió. El document recull, a més, els beneficis que 
aporta aquesta biodiversitat i les mesures recomanades per mantenir-la. 

 
Font: WWF (25 de març de 2015) 

http://www.wwf.es/?33980/WWF-presenta-una-gua-para-salvar-las-pendientes-de-biodiversidad-de-los-olivares-de-montaa#  
  

Madrid, a la cua d’Europa en la lluita contra la contaminació de l’aire 

 
El rànquing 'Soot Free Cities' deixa en molt mal lloc a Madrid: és la quarta ciutat europea pitjor valorada a l'hora de plantar 

cara a la contaminació de l'aire. Només superada per Roma, Lisboa i Luxemburg en una llista de 23 urbs. 
En l'estudi, realitzat per diverses organitzacions, es van avaluar les ciutats en nou categories diferents, que inclouen 

mesures tècniques i econòmiques empreses, així com plans de transport sostenible, reducció d'emissions o transparència. 

Es va valorar la combinació de totes aquestes mesures per establir el rànquing d'esforços per millorar la qualitat de l'aire de 
les ciutats, han informat en una nota de premsa Ecologistes en Acció. 

L'informe constata "l'escàs empeny" posat per les autoritats de Madrid per mitigar l'elevada contaminació, "que constitueix 
un greu problema de salut per a la ciutadania i que infringeix de manera recurrent la normativa europea, amb el risc de 

sanció". 
Madrid, a diferència d'altres ciutats europees, segueix sense establir zones de baixes emissions. "El transport públic, lluny de 

potenciar-se, ha empitjorat substancialment. També es detecten deficiències en el cas de Barcelona, que ocupa el lloc 

número 15". 
Font: El Mundo 31 de març de 2015) 

http://www.elmundo.es/grafico/madrid/2015/03/31/551ab7e9ca4741df628b456a.html  
 

Espanya pot tenir el clima del Marroc al 2050 

 
Espanya tindrà el clima del Marroc en 2050 si no actua contra l'escalfament global, com a conseqüència de la pujada de 

temperatures i la baixada de les precipitacions, segons conclou un informe presentat per EQUO i preparat pel climatòleg i 
membre del Panell Internacional per al Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU Jonathan Gómez Cantero. 

"Amb un augment de temperatura de 2ºC, el sud d'Europa tindria un clima semblant al del nord d'Àfrica i el nord d'Europa 

tindria un clima similar al que ara té el sud d'Europa. A més dels impactes mediambientals, no podem oblidar els impactes 
econòmics que poden alterar l'economia de tota una regió com per exemple el sector del marisc a Galícia amb la pujada de 

temperatura del mar o la producció d'oliva a Andalusia". 
Per evitar aquest escenari, els autors de l'estudi proposen transformar el model productiu i de consum actual, en particular 

l'energètic i l'alimentari amb la finalitat de disminuir l'impacte en la temperatura mitjana del planeta. 
D'acord amb l'informe, els ecosistemes aquàtics continentals i les zones costaneres sofriran de forma molt intensa els 

efectes, i molts podrien desaparèixer. De la mateixa manera, els boscos hauran de fer front a un major nombre de sequeres 

i incendis forestals, i els ambients d'alta muntanya podran quedar exempts de neu i glaceres en pràcticament totes les zones 
d'Europa. 

 
Font: Europapress (7 d’abril de 2015) 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-espana-puede-tener-clima-marruecos-2050-

20150407181229.html  
 

La dieta mediterrània no és sols més sana, sinó que contamina menys 
 

Un nou estudi en el qual participen el Complex Hospitalari Universitari de Huelva, la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universitat de Huelva analitza el carboni dels menús que se serveixen diàriament a Espanya, basats en una dieta bàsicament 

mediterrània, i els compara amb els ingerits en països anglosaxons, com Regne Unit o EUA. 

Les dades es van recollir a l'Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, en el qual es van analitzar un total de 448 menjars i 
448 sopars repartits durant totes les estacions de l'any per satisfer unes 

necessitats calòriques mitjanes de 2.000 kcal. 
Per a l'equip d'investigadors les xifres són àmpliament extrapolables. 

“Aquests menús podrien haver-se servit igualment en qualsevol col·legi, 

restaurant o casa espanyola. Les receptes analitzades inclouen alguns plats 
tan típics com a gaspatxo andalús, pisto manxec, paella o olla”. 

Durant la recerca es va confeccionar una base de dades amb el carboni 
d'aliments conreats, peixos o produïts –fonamentalment a Espanya–, i es va 

calcular el carboni de cada plat i menú simplement multiplicant per la 

quantitat requerida en brut per a la seva preparació. 

 
Font: El País 

http://www.wwf.es/?33980/WWF-presenta-una-gua-para-salvar-las-pendientes-de-biodiversidad-de-los-olivares-de-montaa
http://www.elmundo.es/grafico/madrid/2015/03/31/551ab7e9ca4741df628b456a.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-espana-puede-tener-clima-marruecos-2050-20150407181229.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-espana-puede-tener-clima-marruecos-2050-20150407181229.html
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La quantitat de carboni mitjana diària obtinguda va ser de 5,08 kg de CO2 equivalent (CO2i), molt inferior a la mitjana a 

EUA, estimada entre 8,5 i 8,8 kg de CO2i, o la de Regne Unit, estimada en 7,4 kg de CO2i; totes elles per a la mateixa 
ingesta calòrica. A més, es va obtenir el carboni per altres 17 dietes terapèutiques com a dieta tova, líquida, hipoproteica o 

hiperproteica. 
 

Font: El País (24 de març de 2015) 

http://elpais.com/elpais/2015/03/24/ciencia/1427191620_736230.html  
 

Catalunya: 
 

Ercross i la seva comptabilitat B de contaminació 
 

Les dades de contaminació de les fàbriques d’Ercros no eren transparents. A 

través de l'eina filtrala.org s'ha tingut accés a un intercanvi de documents i 
correus electrònics interns de l'empresa que revelaven l'existència d'una doble 

comptabilitat de les reserves de mercuri en la seva planta química de Flix 
(Tarragona): la real i l'oficial. 

El mercuri s'utilitza per fabricar clor i la seva toxicitat és tan elevada que la 

legislació actual estableix un control ferri a les seves emissions. De fet, es tracta 
d'un contaminant prioritari reconegut en molts convenis i lleis, nacionals i 

internacionals, com el conveni OSPAR i està classificat com a "substància perillosa 
prioritària" per la Directiva Marc de l'Aigua. 

Per això, aquesta notícia és molt greu. Revela un desajustament de mercuri entre 
el que es reconeix oficialment tenir en reserva i el que realment es té. L'existència 

d'una comptabilitat B del mercuri fa pensar que part d'aquest mercuri “desajustat” 

podria haver acabat abocament al medi ambient. Amb aquesta tàctica Ercros podria haver camuflat com a legal un procés 
de producció de clor totalment al marge dels mínims estàndards exigits. 

Les dimensions són escandaloses i posen en relleu que Ercros podria haver funcionat pràcticament amb un xec en blanc per 
contaminar i sense mostrar la més mínima preocupació per les repercussions mediambientals o de salut de la seva tòxica 

maniobra. De fet, la llibertat amb la qual els directius de l'empresa intercanviaven els correus electrònics parlant de dades 

oficials i reals o indicant com evitar ser enxampats per l'Agència Catalana de l'Aigua o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, 
fan pensar que això realment va succeir així. 

Font: Greenpeace (20 de març de 2015) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/ercros-y-su-contabilidad-b-de-contaminacin/blog/52374/ 

 

 
Ressorgeixen les amenaces de transvasament de l'aigua de l'Ebre cap a València i Barcelona 

La darrera gran avinguda de l'Ebre i el Congrés de l'Aigua celebrat aquesta setmana a Barcelona han tornat a posar sobre la 
taula els endèmics problemes del riu. L'aigua de l'Ebre torna a ser reclamada amb força al País Valencià i Múrcia mentre que 

es planteja la interconnexió de xarxes com a futura font dels recursos 
hídrics per a Barcelona. A Catalunya caldrà enllestir els canals de reg 

Xerta-Sènia i Segarra-Garrigues perquè la interconnexió de xarxes sigui 

possible. L'estat espanyol, per la seva banda, ha creat un embolicat 
sistema d'aprovació del nou Pla Hidrològic Nacional que el fa poc 

comprensible. A tot, la PDE ja ha convocat la seva 13ena assemblea 
general. Serà el 18 d'abril a Tortosa. 

Els fantasmes del presumpte transvasament d'aigua de l'Ebre cap al País 

Valencià i Barcelona han reaparegut i ho fan fent soroll. Per una banda, la 
gran avinguda del riu de fa uns dies ha tornat a despertar les veus que 

demanden l'aigua de l'Ebre per a Múrcia i el País Valencià. La Plataforma 
en Defensa de l'Ebre (PDE) ve advertint que aquesta possibilitat estarà 

contemplada al nou Pla Hidrològic Nacional (PHN) que ha preparat el 
govern del Partit Popular. 

Aquest cop, de manera menys evident, un embolicat sistema d'aprovació de Plans de Conca i de revisions d'aquests plans 

són l'avantguarda del definitiu PHN que facilitaria l'anhelat transvasament cap al sud. Justament el Pla de Conca de l'Ebre, 
denunciat al Tribunal Suprem i a Europa, ja no està vigent malgrat es va aprovar l'any passat. Ara ha entrat en una fase de 

revisió que no acabarà fins al 30 de juny. 
Font: Diari de Tarragona ( 22 de març de 2015) 

http://www.diaridetarragona.com/ebre/39292/ressorgeixen-les-amenaces-de-transvasament-de-laigua-de-lebre-cap-a-

valencia-i-barcelona  
 

Els agricultors ecològics creixen un 10% a Catalunya en un any 

 
Font: Diaridetarragona 

 
Font: Greenpeace 

http://elpais.com/elpais/2015/03/24/ciencia/1427191620_736230.html
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/ercros-y-su-contabilidad-b-de-contaminacin/blog/52374/
http://www.diaridetarragona.com/ebre/39292/ressorgeixen-les-amenaces-de-transvasament-de-laigua-de-lebre-cap-a-valencia-i-barcelona
http://www.diaridetarragona.com/ebre/39292/ressorgeixen-les-amenaces-de-transvasament-de-laigua-de-lebre-cap-a-valencia-i-barcelona
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L'agricultura i la ramaderia ecològica creixen a Catalunya i ho fan, a 

més, contra la tendència de la resta del sector primari. El nombre de 

productors va créixer un 10% entre el 2013 i el 2014, fins a unes 2.724 

finques, segons l'informe anual del sector. El sector ha sumat 659 

productors entre el 2012 i el 2014, una pujada del 32%. No obstant 

això, la tendència en el conjunt del sector primari ha estat la contrària. 

El 2013 hi havia 59.097 explotacions, un 3% menys que quatre anys 

abans, segons l'Idescat. 

El salt en la indústria agroalimentària, a més, ha estat notable. Amb 

1.190 empreses registrades, el conjunt d'empreses transformadores va 

augmentar un 34% entre el 2013 i el 2014. La majoria, unes 627, es 

concentren a Barcelona. La seva facturació, així mateix, va augmentar 

un 37,8%, fins als 210 milions d'euros. 

"El creixement encara està per sota de la capacitat del mercat català, tant en l'àmbit de l'horticultura com de la fructicultura, 

els làctics, els ous i la carn". 

Font: El País (23 de març de 2015) 

http://cat.elpais.com/cat/2015/03/23/catalunya/1427109245_197199.html  

 

Altíssims nivells d’un contaminant cancerigen a Tarragona 

El Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha detectat al Morell i 

Perafort-Puigdelfí (Tarragona) que els nivells d'1,3 butadiens -un contaminant derivat del petroli que és cancerigen- superen 

per deu els límits de qualitat de l'aire admesos en la normativa internacional a causa de les emissions de la planta química 

que Repsol té en aquesta zona. 

Ha alertat que la presència d'aquest contaminant afecta a la seguretat 

laboral dels treballadors de la planta i també impacta sobre l'entorn, i ha 

recordat que està registrat com cancerigen per l'Agència Internacional de 

Recerca Contra el Càncer (IARC). 

L'estudi ha analitzat 160 compostos orgànics volàtils (COV), dels quals la 

Generalitat només avalua el que exigeix la UE --el benzè--, que també ha 

superat el llindar permès: "Si solament es controlen un o dos compostos 

succeeix això que el que no es controla no existeix", ha criticat Roca, que 

veu una manca important de control en zones amb fortes emissions. 

Fonts de la Conselleria de Territori han detallat a Europa Press que la 

legislació estableix des de 2010 un valor límit del benzè per a la protecció 

de la salut, però no per a la resta de COV, si bé sí aconsella vigilar el 

butadiens, encara que no existeix mètode de mesura. 

L'estudi ha detectat que, al costat del butadiens, el benzè i el benzopirè també superen els límits, però el departament ha 

expressat que en els seus sis punts de control -únicament de benzè- "no s'ha detectat cap superació del valor límit per a 

aquest contaminant des de la seva entrada en vigor". 

Font: Ecoticias (30 de març de 2015) 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/101886/Altisimos-niveles-contaminante-cancerigeno-Tarragona 

 

Endesa es fa enrere amb la presa de Mont-rebei 

Fonts d’Endesa afirmen que "mai faran una central hidroelèctrica ni una presa a Mont-rebei si es troben amb l'oposició 
política i social del territori" Per tant, es fan enrere, i, abandonen un 

projecte iniciat fa més d’una dècada per la construcció d’una presa d’uns 
33 metres d’alçada, al riu Noguera Ribagorçana a les portes del Congost 

de Mont-Rei, al municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà), a 

cavall amb la Ribagorça aragonesa. Un dels portaveus d’Endesa 
Generacion –promotora del projectes- ha afirmat a Ràdio Lleida que 

quan es va a començar a plantejar-lo, “el consum elèctric –a Catalunya- 
era un altre”, però “amb la situació actual no es necessari construir 

noves centrals”. 
El congost de Mont-rebei es troba situat al Montsec, un quilòmetre 

aigües avall de la presa projectada, un espai singular emblemàtic entre 

 
Font: Cadena SER 

 
Font: El País 

 
Font: Ecoticias 

http://cat.elpais.com/cat/2015/03/23/catalunya/1427109245_197199.html
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/101886/Altisimos-niveles-contaminante-cancerigeno-Tarragona
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Catalunya i Aragó. El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per declarar el Montsec parc natural abans del 

2017. 
La plataforma Salvem Mont-rebei expressa la seva “satisfacció” per l’anunci d’Endesa per retirar el projecte. Vol, però que el 

compromís es faci “per escrit” com demana el seu portaveu, Joan Vàzquez per què “la paraula actualment té el mateix valor 
que un duro que és el mateix que cap”. Mantindrà igualment la recollida de signatures en contra i els actes previstos de 

rebuig. 

 
Font: Cadena SER (8 d’abril de 2015) 

http://cadenaser.com/emisora/2015/04/08/radio_lleida/1428520522_086217.html  
 

URV – CEDAT - AAEDAT: 
 

CEDAT 

Equip de la URV participa al V Cuncurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible 

Entre els passats 2 i 6 de març, un equip d’estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV va participar a la ronda 
oral de la cinquena edició del Concurso Intermericano de Derecho al Desarrollo Sostenible que es va celebrar a la seu de la 

Fundaçao Getulio Vargas, a Rio de Janeiro, per segon any consecutiu. Aquest és el segon any que la URV està representada 
en aquesta competició.  L’equip d’enguany estava composat per la Màriam Lutfi Royo (4t Grau de Dret), el Jordi Serra Calvó 

(Màster ) i el David Pérez López (Màster ) i tutoritzat per la Isabel Vilaseca Boixareu (Becària predoctoral del Departament 
de Dret Públic i el CEDAT). 

Aquesta competició jurídica, organitzada per la Universidad de los Andes (Colòmbia), la Fundaçao Getulio Vargas (Brasil) i la 
Tulane University Law School (EEUU), consisteix en una simulació de la Cort Interamericana de Drets Humans a partir d’un 

cas hipotètic de vulneracions de drets humans relacionades amb el dret al medi ambient sa, perpetrades per un Estat fictici. 

En el cas d’aquest any es plantejaven dos qüestions jurídiques de 

gran actualitat en l’àmbit del Dret Internacional Públic, relacionades 
amb el canvi climàtic i els seus efectes sobre els drets humans de 

les persones. En primer lloc, plantejava una discussió sobre si la  
Cort Interamericana de Drets Humans pot establir la responsabilitat 

d’un Estat desenvolupat, i incomplidor dels seus compromisos sota 

el règim normatiu del canvi climàtic,  per vulneracions de drets 
humans de col·lectius especialment vulnerables derivades dels 

efectes adversos actualment irreversibles d’aquest fenomen global. 
En segon lloc, convidava a reflexionar sobre la pertinença de 

protegir les persones desplaçades per causa dels efectes adversos 

del canvi climàtic amb un estatus de especial protecció, com ara 
l’estatus de refugiat.   

Després de preparar-se intensament des de setembre i superar una fase escrita consistent en la redacció d’un memorial 
escrit exposant els arguments en favor d’una de les parts del conflicte, els 24 equips participants procedents d’universitats 

d’arreu del món es van congregar a Rio per competir entre ells en les rondes orals, exercint el rol d’advocats en audiències 
públiques davant un tribunal, seguint les regles de funcionament de la Cort.  

Els resultats de l’equip de la URV al llarg de la competició  van ser molt satisfactoris. Va competir en tres audiències orals 
preliminars contra els equips de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Los Andes (Colombia) i la Fundaçao Getulio 

Vargas respectivament, i va guanyar les tres. En la segona de les rondes, una de las components de l’equip, la Màriam Lutfi, 
va ser nomenada millor oradora de la ronda. Finalment, la URV  es va quedar a les portes de passar a les semifinals, per 

molts pocs punts de diferència, posicionant-se en setena posició en la classificació final. En qualsevol cas, el més important 
és que els tres estudiants valoren  molt positivament  l’experiència. Sens dubte en van treure molt profit,  tant a nivell 

acadèmic com a nivell personal.        

 

La transició a l’energia verda als Estats Units 
i la Unió Europea: Què podem ensenyar als 

demés? 

El passat dia 9 de març de 2015, al Seminari 1 de 

la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, la 
professora Melissa Powers (Law Lewis & Clark Law 

School, Portland, Oregon, EEUU) va impartir la 

 
Font: CEDAT 

 
Font: CEDAT 

Foto: CEDAT 
 

http://cadenaser.com/emisora/2015/04/08/radio_lleida/1428520522_086217.html
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conferència que portava per títol: La transició a l’energia verda als Estats Units i a la Unió Europea: Què podem ensenyar als 
demés?.  Powers, que és professora d’entre altres assignatures de dret de l’energia i del dret administratiu va decidir 
després d’assistir al congrés de la Unió Internacional per a  la Conservació de la Natura (UICN) que va tenir lloc el darrer any 

a Tarragona, realitzar una estada all CEDAT. La conferència va marcar el tancament del seu període d’estada. A més a més, 
per acomiadar a la professora, es va dur a terme també un esdeveniment cultural: la famosa calçotada.  

 

Font: 
CEDAT  (6 de març de 2015) 

http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#663 

Membres del CEDAT participen al III Seminari Internacional de Mobilitat Humana i Drets Humans 

Entre els dies 13 i 19 de març de 2015, diversos professors i estudiants de doctorat 

de la URV - CEDAT van participar al III URV International Seminar on Human 
Mobility and Human Rights, amb la Universitat de Hiroshima. Ambdues universitats 

formen part de la Xarxa Internacional de Universitats (INU). Es tracta de la tercera 

edició del Seminari; la primera edició va ser el març de 2013 a Tarragona. El 
Profesor Víctor Merino de la URV va ser el responsable de la coordinació del 

seminari.  

L’esdeveniment va consistir en una estada acadèmica d’un grup d’estudiants de la 

Universidad de Hiroshima (Japó) a la URV. L’objectiu del seminari va ser donar una 
visió inicial sobre complexes problemes relacionats amb: el medi ambient, les 

migracions induïdes pel canvi climàtic, l’ètica ambiental, la justícia en casos de 
vulneracions dels drets humans, així com el paper de la societat civil en els casos de 

violació dels drets humans. Paral·lelament es va dur a terme un complet programa social en el que professorat de la URV i 
estudiants japonesos van gaudir junts d’activitats culturals que van promoure la convivència i el foment de la cultura 

catalana.  

Font:  

Flyer: 
http://www.fcj.urv.cat/media/upload/domain_3/arxius/fcj/Agenda%202015/Hiroshima%20University2015/triptic_hiroshima2

015.pdf 

URV – News:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J7Ok5q4XFx8J:www.urv.cat/international/en_noticias/6/japanese-

students-participate-in-two-seminars-in-campus-catalunya-with-the-inu-network+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es 

15th International Wildlife Law Conference 
 
Entre els dies 26 i 27 de març de 2015, el Dr. Antoni Cardesa va acudir al 15th International Wildlife Law Conference, a 

Granada, Espanya. Esdeveniment organitzat per la Universitat de Granada (Facultat de Dret), la European Union Action to 
Fight Environmental Crime (EFFACE) i el Stetson's Institute for Biodiversity Law and Policy. La conferència va reunir a 

experts en dret de la fauna procedents del sector governamental, ONGs i de la acadèmia. Entre els temes debatuts van 

destacar: els delictes ambientals i la vida silvestre; perspectives sobre judicis ambientals; ciència i mecanismes de 
compliment als acords de la biodiversitat; enfocaments innovadors i actualitzacions sobre la protecció de la vida silvestre i la 

biodiversitat. 

Font: 

CEDAT  (9 de març de 2015) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#663 

Stetson University College of Law's 
http://www.stetson.edu/law/conferences/wildlife/index.php 

 

 
AAEDAT  

Col·loqui de Medi Ambient i Amèrica Llatina: Sistema Nacional Ambiental – SINA de la 
República de Colòmbia       

La AAEDAT - Associació de Alumnes i Ex alumnes de Dret Ambiental de Tarragona – ofereix moltes 

activitats aquest quatrimestre. El col·loqui sobre Medi Ambient titulat “Sistema Nacional Ambiental – 
SINA de la República de Colombia”, va tenir lloc el dia 23 de març de 2015, al Seminari 1 de la 

Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya (URV), a càrrec de Daniel Tobón Aparicio, 

 
Font: URV – New  

 
Font: CEDAT 
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advocat i estudiant del Màster en Dret Ambiental de la URV. L’objectiu d’aquest col·loqui era donar a conèixer el 

funcionament i les generalitats del del Sistema Nacional Ambiental – SINA en la República de Colombia, creat partir de la Llei 
99 de 1993, així como la seva composició institucional. 

 
Font:  

Blog AAEDAT:  

https://aaedat.wordpress.com/2015/03/17/sistema-nacional-ambiental-sina-de-la-republica-de-colombia/ 
 

 
NORMATIVA  

 
Unió Europea: 

 

Reglament (UE) nº 601/2014 de la Comissió, de 4 de Juny de 2014, pel qual es modifica l’annex II del 
Reglament (CE) nº 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell en allò que respecta a las categories de 

carns i a la utilització d’additius alimentaris en preparats de carn.  
 

Per més informació:  

DOUE (L) nº77 de 21/03/2015, p.18. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80533 

 
 

Reglament d’Execució (UE) 2015/489 de la Comissió, de 23 de Març de 2015, relatiu a la autorització de la 
selenometionina produïda per Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 com additiu en pinsos per totes las 

espècies.  

 
Per més informació: 

DOUE (L) nº 78 de 24/03/2015, p.5 a 8  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80536 

 

 
Decisió d’Execució (UE) 2015/495 de la Comissió, de 20 de Març de 2015, per la qual s’estableix una llista 

d’observació de substancies a efectes de seguiment a nivell de la Unió en l’àmbit de la política de aigües, de 
conformitat amb la Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell  

 

Per més informació: 
DOUE (L) nº 78 de 24/03/2015, p. 40 a 42. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80539 
 

 
Reglament (UE) 2015/463 de la Comissió, de 19 de Març de 2015, que modifica l’annex del Reglament (UE) 

nº 231/2012, pel qual s’estableixen especificacions pels additius alimentaris que figuren en els annexos II y 

III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell, en allò que concerneix a les 
especificacions pel alcohol polivinílic.  

 
Per més informació: 

DOUE (L) nº 76 de 20/03/2015, p.42 a 43  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80527 
 

 
Decisió (UE) 2015/451 del Consell, de 6 de Març de 2015, relativa a la adhesió de la Unió Europea a la 

Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES) 
 

Per més informació: 

DOUE (L) nº75 de 19/03/2015, p. 1 a 15 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80520 

 
Espanya: 

 

Aplicació provisional de l’Acord de Seu entre el Regne d’Espanya i l’Institut Interamericà de Cooperació per a 
la Agricultura, de 11 de Març de 2015.  

 
Per més informació: 

BOE nº70 de 23/03/2015, p. 25060 a 25069 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3032 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80533
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80536
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80539
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80527
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80520
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3032
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Ordre IET/494/2015, de 18 de Març, per la qual s’aprova el pla anual integrat de ajudes del Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme per l’any 2015 i s’estableixen mesures dirigides a millorar la seva tramitació.  
 

Per més informació: 

BOE nº 69 de 21/03/2015, p. 24988 a 24998  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3025 

 
Llei 4/2015, de 3 de Març, sobre gossos d’assistència per persones amb discapacitat.  

 
Per més informació: 

BOE nº74 de 27/03/2015, p. 26436 a 26453 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3276 
 

 
Resol·lució de 17 de Març de 2015, de la Secretaria General de Pesca, per la qual es publica la actualització 

del cens de les flotes d’altura, gran altura i bucs  palangrers majors i menors de 100 tones de registre brut, 

que operin dins dels límits geogràfics de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est.  
 

Per més informació: 
BOE nº 74 de 27/03/2015, p. 26576 a 26585 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3299 
 

 

Resolució de 26 de Març de 2015, del Congrés dels Diputats, per la que s’ordena la publicació de l’Acord de 
convalidació del Reial Decret-llei 2/2015, de 6 de Març, per el que s’adopten mesures urgents per reparar els 

danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent ocorreguts en els mesos 
de Gener, Febrer i Març de 2015.  

 

Per més informació: 
BOE nº77 de 31/03/2015, p. 27278 a 27278  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3445 
 

Catalunya: 

 
Ordre TES/41/2015, de 4 de Març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per 

fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin 
llum que no sigui vermella fixa. 

  
Per a més informació: 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=687316&language=ca_ES&sea

rchId=4539576&mode=single 
 

 
JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 4 de Març de 2015. Ministeri dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare i altres contra Fipa Group srl i altres. Petició de decisió prejudicial: Consiglio di Stato 
- Italia. Procediment prejudicial - Article 191 TFUE, apartat 2 - Directiva 2004/35/CE - Responsabilitat 

mediambiental - Normativa nacional que no preveu que la Administració pugui obligar als propietaris dels 
terrenys contaminats que no hagin contribuït a aquesta contaminació a executar mesures preventives i 

reparadores i estableix únicament la obligació de reemborsament de les actuacions realitzades per la 
Administració - Compatibilitat amb els principis de qui contamina paga, de cautela, d’acció preventiva i de 

correcció dels atemptats al medi ambient, preferentment en la font mateixa. Assumpte C-534/13. 

Font:  

InfoCuria – Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=239232  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3025
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3276
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3299
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3445
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=687316&language=ca_ES&searchId=4539576&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=687316&language=ca_ES&searchId=4539576&mode=single
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239232
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Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala), de 13 de Gener de 2015. Consell de la Unió Europea, Parlament 

Europeu, Comissió Europea/Vereiniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht [Recurs 
de Cassació – Directiva 2008/50/CE- Directiva relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més 

neta en Europa -  Decisió relativa a la notificació per el Regne dels Països Baixos de la pròrroga del termini 
fixat per respectar els valors límit de diòxid de nitrogen i de la exempció de l’obligació d’aplicar els valors 

límit de les partícules (PM10) – Sol·licitud de revisió interna d’aquesta decisió, formulada conforme a les 

disposicions del Reglament (CE) nº 1367/2006 – Decisió de la Comissió per la qual se declara la 
inadmissibilitat de la sol·licitud – Mesura d’abast individual – Conveni de Aarhus – Validesa del Reglament 

(CE)nº 1367/2006 en relació amb aquest Conveni]. Assumpte C-401/12 P a C-403/12 P.  

Font:  

Eurolex – Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0401&qid=1427362077882&from=ES 

Sentencia del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 19 de Març de 2015. Dole Food Company Inc. i Dole Fresh 
Fruit Europe contra Comissió Europea. Recurs de cassació – Competència – Pràctiques col·lusòries – Mercat 

europeu dels plàtans – Doble còmput de les ventes dels mateixos plàtans. Assumpte C-286/13 P. 

Font: 
Curia – Jurisprudència del Tribunal de Justícia:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163028&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=12155 

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem. Sala de lo Contenciós. Nº 5798/2011, a 4 de Març de 2015. Recurs Contenciós 

contra data de tancament de l’activitat Nuclear de Santa María de Garoña.  

 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7324012&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150313&publicinterface=true 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós. Nº 258/2014, a 27 de Febrer de 2015. 

Recurs contenciós administratiu. Impugnació de obertura d’explotació ramadera de bovins lleters. 

Urbanisme.  

 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7319539&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150310&publicinterface=true 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós. Nº 4256/2011, a 26 de Febrer de 2015. 

Recurs contenciós Administratiu contra el Decret 19/2011, de 10 de Febrer, pel qual s’aprova definitivament 

les Directrius d’Ordenació del territori. Urbanisme. 

 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7327882&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150318&publicinterface=true 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós. Nº 52/2013, a 26 de Febrer de 2015. 

Recurs Contenciós administratiu. Impugnació sanció lleu per us inadequat de aigües públiques.  

 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7329427&links=Medio%20

Ambiente&optimize=20150318&publicinterface=true 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0401&qid=1427362077882&from=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163028&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12155
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163028&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12155
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7324012&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150313&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7324012&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150313&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7319539&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150310&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7319539&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150310&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7327882&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150318&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7327882&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150318&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7329427&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150318&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7329427&links=Medio%20Ambiente&optimize=20150318&publicinterface=true
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ARTICLES 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia. Sala de lo Contenciós. Nº 319/2013, a 23 de Febrer de 2015. 

Interposició de recurs davant la denegació del recurs de reposició per silencio administratiu d’aprovació del 

Projecte d’Investigació Complementaria de Salave “Segona Campanya de sondejos geotècnics”.  

 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7319517&links=medio%2

0ambiente&optimize=20150310&publicinterface=true 

 

Sentència del Tribunal Constitucional. Sala segona. Nº 4538/2013, a 16 de Febrer de 2015. Recurs 

d’inconstitucionalitat contra les mesures fiscals sobre la producció i transport d’energia que incideixin sobre 

el medi ambient.  

 

Font: 

Tribunal Constitucional  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24318 

Catalunya 

Sentència de la Audiència Provincial. Nº 708/2013, a 21 de Gener de 2015. Indemnització de danys i 

perjudicis per la pèrdua de la subvenció del Servei de Rehabilitació d’habitatges, del Departament de Territori 

i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya.  

 

Font: 

CENDOJ – TSJ de Catalunya 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7320362&links=Medi%20

Ambient&optimize=20150311&publicinterface=true 

 

Sentència de la Audiència Provincial. Nº 399/2013, a 15 de Gener de 2015. Emissions sonores excessives 

provinents d’un establiment. Agravació de la infermetat per els sorolls provocats.  

 

Font: 

CENDOJ – TSJ de Catalunya 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7320316&links=Medi%20

Ambient&optimize=20150311&publicinterface=true 

 

 

 

Disquisicions teòriques, doctrinals i exegètiques sobre la praxi de l'auditoria com a funció pública, dirigida a la protecció del 

ben públic ambiental per a l'empresa ecològica  

La nova reforma de l'Administració Local: principals qüestions plantejades en el marc de la seva racionalització i 

sostenibilitat  

La integritat del procediment de contractació pública en el dret de la UE. Conflicte d'interès, incidència sobre la regulació de 
prohibicions per contractar, les causes d'incompatibilitat i les disposicions sobre transparència i bon govern  

L'enfocament extractiu del dret ambiental i els desafiaments del concepte de “pobles indígenes” 

PUBLICACIONS DE MEEMBRES DEL CEDAT 

 
Capítols de llibre i articles en revistes 

 
CASADO CASADO, L., “Country Report: Spain. Retrocesos en la protección del medio ambiente versus revitalización de la 
economía”, en IUCN Academy of Environmental Law, IUCNAEL e-Journal, issue, 2014, pp. 249-260 
(http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-.html). 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7319517&links=medio%20ambiente&optimize=20150310&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7319517&links=medio%20ambiente&optimize=20150310&publicinterface=true
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24318
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7320362&links=Medi%20Ambient&optimize=20150311&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7320362&links=Medi%20Ambient&optimize=20150311&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7320316&links=Medi%20Ambient&optimize=20150311&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7320316&links=Medi%20Ambient&optimize=20150311&publicinterface=true
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10185
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10185
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10198
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10198
http://www.revistas.unam.mx/index.php/amdi/article/view/44161


 
15 

  

 

 

CERRATO, E.; FREIXES, T.; MERINO, V.M.; OLIVERAS, N.; ROMÁN, L.; SALES, M.; STEIBLE, B.; TORRES, N.; VAÑÓ, R.; 

VISSER, C.; FREIXE; FREIXES, TERESA; ROMÁN, LAURA (ed.), Protection of the gender-based violence victims in the 
European Union. Publicacions Universitat Rovira i Virgili,/Publicacions Universitat Autònoma de Tarragona - Barcelona, 2014, 

ISBN (URV) 978-84-8424-333-5, (UAB) 978-84-490-4489-2. 
 

BORRÀS PENTINAT, S., “La protección del derecho a defender el medio ambiente” en RAMINA, LARISSa; SCHEILA, 

FRIEDRICH, Coleçao Direito Internacional Multifacetado. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Segurança, Vol II, Juruá 
Editora, Curitiba, 2014, ISBN: 978-85-362-4783-0. 

 
 

 PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
 

WHITE, GREGORY, Climate change and migration : security and borders in a warming world. Oxford [etc.] : Oxford 

University Press, 2011 , 9780199794829  
 

PIGRAU SOLÉ, ANTONI; BORRÀS PENTINAT, SUSANA (dir.), CLEMENTE OLIVEIRA DO PRADO, RAFAEL (coord.). Derecho 
internacional y comparado del medio ambiente : temas actuales. Barcelona : Huygens, 2014 , 9788415663294  

 
Post-2020 climate change regime formation. Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2013, 9780415826068  
 
Democracia ambiental y acceso a la justicia : la aplicación del Convenio Aarhus en España. [s.l.] : Asociación para la Justicia 
Ambiental, cop. 2009  

 
BARRENA MEDINA, ANA MARÍA.  La protección in situ de las especies silvestres. Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2014, 

9788490147511  

 
 

AGENDA  
 

Jornades de Sobirania Alimentària 

La Fundació Autònoma Solidària, amb la col·laboració de la Fundació Solidaritat UB, el Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament de la UPC i la Revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas, organitzen unes jornades de 

formació i sensibilització sobre la sobirania alimentària com a resposta a una situació d'empobriment i de fam. Tindran 
lloc del 15 al 17 d'abril a la Facultat de Biblioteconomia de la UB i combinaran xerrades, taules rodones, tallers i un 

geocatching sobre la ruta dels agronegocis a Barcelona. 

Data: 15 a 17 d’abril de 2015 
Lloc: Facultat de Biblioteconomia de la UB. 

Organitza: Fundació Autònoma Solidària 
 

Per a més informació: 
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/jornades-de-sobirania-alimentaria-sembrant-alternatives-la-universitat  

  

Jornades de MedAmbient i Cooperació al Desenvolupament 
La Fundació Terra Ibèrica i l’Oficina Verda de la ULe, organitzen un nou cicle de conferències, aquest cop dedicat al Medi 

Ambient i la seva relació amb la Cooperació al Desenvolupament, amb motiu de l’Any Europeu del Desenvolupament. Totes 
les conferències tindran lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències Biològiques i Ambientals, Edifici Principal. 

Data: 15, 21 i 29 d’abril de 2015. 

Lloc: Universitat de Lleó 
Organitza: Fundació Terra Ibèrica i Oficina Verda de la ULe. 

 
Per a més informació: 

http://servicios.unileon.es/oficina-verde/1879-2/  
 

13ena Assemblea General 

El pròxim 18 d’abril estem convocats a la 13ena assemblea de la Plataforma en Defensa de l’Ebre. A les 20h a l’auditori Felip 
Pedrell de Tortosa (Brussel·les, Pla Hidrològic, denuncies, etc). 

 
Data: 18 d’abril de 2015. 

Lloc: Tortosa 

Organitza: Fundació Terra Ibèrica i Oficina Verda de la ULe. 
 

Per a més informació: 
http://www.ebre.net/bloc/2015/03/13a-assemblea-general/  

 

Concentracions per a la fi de la experimentació en animals 

http://www.uab.cat/web/fas-1254380703729.html
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
https://www.upc.edu/ccd/
https://www.upc.edu/ccd/
http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://xarxanet.org/ambiental/noticies/jornades-de-sobirania-alimentaria-sembrant-alternatives-la-universitat
http://servicios.unileon.es/oficina-verde/1879-2/
http://www.ebre.net/bloc/2015/03/13a-assemblea-general/
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En la commemoració del Dia Mundial de l'Animal en Laboratori, realitzarem dues grans concentracions, a Madrid i Barcelona, 

per exigir a la Unió Europea que falli en favor dels animals en la propera Audiència Pública per la Iniciativa Ciutadana 
Europea Stop Vivisection, campanya en la qual AnimaNaturalis ha participat des del principi. 

Aquests esdeveniments es realitzaran en altres ciutats d'Europa com Berlín i París, així que necessitem ser moltes persones 
donant la cara pels animals a Espanya. Totes les persones particulars i entitats que han recolzat a Stop Vivisection o 

desitgen fer-ho ara, estan cordialment convidades a participar. 

 
Data: 25 d’abril de 2015 a les 11:15h. 

Lloc: Madrid i Barcelona. 
Organitza: AnimaNaturalis. 

 
Per a més informació: 

http://www.animanaturalis.org/e/4437/concentraciones_contra_la_experimentacion_en_animales 

 
20ª Fira per la Terra  

Activitat organitzada a la ciutat de Barcelona per l'Associació Dia de la Terra – Catalunya. No és una fira qualsevol, ni vol fer 
competència a cap fira concreta, ni a cap mercat concret. La Fira per la Terra – Mercat de la Terra és una trobada d'entitats 

de tota classe per cridar l'atenció a les agressions que la societat moderna fa als sistemes naturals i socials i per proposar 

formes de comportament respectuosos, cooperatius i solidaris. 
Lloc: Barcelona 

Data: 25 i 26 d’abril de 2015 
Organitza: Associació Dia de la Terra - Catalunya 

 
Per a més informació: 

http://www.diadelaterra.org/  

 
GreenWeekend Oviedo 

Es presenta a Oviedo la trobada GreenWeekend destinat a emprenedores verdes amb l'objectiu de fomentar l'economia 
mediambiental a través d'un cap de setmana de presentacions, tallers, projectes informatius, assessorament d'inventors i 

molta motivació per impulsar els nous projectes. Es busca ajudar a qualsevol empresa a emprendre i general ocupació, 

promoure als emprenedors a llançar una idea i estudiar si és viable. 
Data: 24 – 25 d’abril de 2015. 

Lloc: Oviedo 
Organitza: GreenWeekend 

 

Per a més informació: 
http://greenweekend.org/index.php/ciudades-gw/proximos/oviedo-abril-2015  

 
Let’s clean up Europe 

La jornada Let's clean up Europe, que s'emmarca en la Setmana Europea per a la Reducció de Residus, és oberta a 
les associacions i també a administracions públiques, empreses, escoles, o universitats, organitzant una operació de neteja 

en un espai natural. I els ciutadans, a través de la seva participació directa en aquestes activitats. 

Es tracta d'una operació simultània a diversos països europeus per eliminar residus dels espais naturals (boscos, rius, 
platges, etc), amb la col·laboració demilers de voluntaris. Al mateix temps, és també una acció amb un alt potencial de 

sensibilització ambiental, ja que és una bona oportunitat previsualitzar de forma directa i prendre consciència de l’efecte de 
l'abocament de residus a la natura. 

 

Lloc: Tota Europa 
Data: 8, 9 i 10 de maig de 2015 

 
Per a més informació: 

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/lets_clean_up_europe  
 

 

 
Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 

El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.  

Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 

 

http://www.diadelaterra.org/
http://greenweekend.org/index.php/ciudades-gw/proximos/oviedo-abril-2015
http://www.ewwr.eu/ca/take_part/lets-clean-up-europe
http://www.ewwr.eu/ca
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/lets_clean_up_europe
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat

