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Febrer 2018 Butlletí informatiu número 97 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

 

La tornada del llop 

La detecció d’exemplars solitaris de llops recentment a Catalunya, després de desenes d’anys sense presència d’aquest 

gran carnívor, posa de manifest tant una transformació de l’espai rural europeu com un conflicte larvat, que havia estat 
latent davant de l’explotació massiva del medi natural durant el darrer segle, amb la desaparició en Europa d’aquests 

grans animals, que havien restat confinats a l’imaginari col·lectiu. De moment, a Catalunya, només han aparegut 
exemplars aïllats, mascles joves que, expulsats de la manada, cerquen la seva supervivència. Tanmateix, en altres 

països europeus, la presència del llop en els darrers anys ha passat a ser significativa. Així, per exemple, han aparegut 

manades en llocs com Dinamarca i Saxònia. 

Sembla que el fenomen, efectivament, s’inscriu en un procés de recuperació de la vida salvatge a Europa, que 

segurament es correspon amb el retrocés del sector agropecuari, amenaçat en el context d’una economia global en la 
que la producció agroalimentària ha passat a convertir-se en objecte d’especulació a partir de la seva conversió en 

commodities. Tanmateix, la presència renovada del llop a Europa no està exempta de problemes, ja que afecta els 

ramats i, en conseqüència, és percebuda pel sector com una amenaça, la qual cosa comporta una situació 
manifestament conflictiva, amb les incursions connaturals dels grans carnívors i la resposta eventual en forma de caça 

furtiva per part dels ramaders. 

El cas és que el llop, pràcticament extingit a Europa a principi del segle XX ha tornat i, amb això, es genera un problema 

de convivència agut entre la recuperació de la vida salvatge i el manteniment de l’activitat agropecuària al continent. 
Tant és així que el Comitè de les Regions de la Unió Europea ha aprovat un dictamen que, amb el títol Fomentar la 
coexistència amb espècies conflictives en el marc de les Directives de la UE sobre protecció de la natura, pretén obrir 

camí per trobar una solució apropiada. De fet, la presència del llop, del que es calcula l’existència d’uns 12.000 exemplars 
a Europa, ve acompanyada de la recuperació d’altres grans carnívors, com els óssos o els linxs. La gestió d’aquest 

conflicte, aparentment marginal, pot oferir, tanmateix, idees i experiències per avançar en una convivència apropiada 
entre la vida salvatge i la producció agropecuària de proximitat, d’acord amb un model econòmic i social més sostenible. 

Febrer 2018 

Agenda    
 

XX Feria Natura Lleida 
Data i lloc: 16 de febrer de 2018; Lleida, Espanya 

Organitza: IPCENA-EdC 
Per a més informació: ipcena.org 

 

III Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 
Data i lloc: 16 de febrer de 2018; Barcelona, Espanya 

Organitza: O3SAC 
Per a més informació: 3congrestsa.cat  

 

II Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals "Waste in Progress" 
Data i lloc: 21 de febrer de 2018; Girona, Espanya 

Organitza: Fira de Girona 
Per a més informació: wasteinprogress.net 

 
U UNIHAK III Congrés Transfronterer sobre Canvi Climàtic i Litoral 

Data i lloc: 7 de març de 2018; Biscaia, Espanya 

Organitza: FICOBA 

http://ipcena.org/fira/Fira%20Natura%202018/Cataleg%20Activitats%20Fira%20Natura%202018.PDF
https://www.3congrestsa.cat/programa/
http://wasteinprogress.net/
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Per a més informació: unihak.com 
 

VII InterEcoForum 
Data i lloc: 2 de març de 2018; Màlaga, Espanya. 

Organitza: Associació de Rússia de les Nacions Unides 
Per a més informació: interecoforum.org 

 

CIMS 2018 I Congrés Internacional de les muntanyes 
Data i lloc: 5 a 11 de març de 2018; Granada, Espanya 

Organitza: Unió Europea - Junta d'Andalusia 
Per a més informació: cimas21.org 

 

XVI Jornades d'Economia Crítica: 10 anys d'ajust ... cap a on? 
Data i lloc: 20-21 de setembre de 2018; Lleó, Espanya 

Recepció de Comunicacions: fins el 7 de març de 2018 
Organitza: Associació d'Economia Crítica - Universitat de Lleó 

Per a més Informació: asociacioneconomiacritica.org 
 

Noticias    

 
Internacional 

 
Dos filòsofs canadencs proposen un nou estatut per als animals 

Dos filòsofs canadencs, Sue Donaldson i Will Kymlica, han proposat construir una nova relació entre humans i animals 

en què aquests passin a ser considerats com a "membres o participants de la 'polis' o ciutat" i no només com a meres 
criatures que poden ser "criades i venudes". 

 
La seva teoria es resumeix en el seu llibre 'Zoópolis, una revolució animalista' (Editorial Errata Naturae), publicat 

originalment en anglès el 2011 i la versió espanyola acaba de publicar-se. 
 

En ell, plantegen la possibilitat de crear una nova comunitat en la qual humans i animals estiguin "regits per un concepte 

compartit de justícia". 
 

Defensa dels animals 
 

En la seva opinió, les actuals teories en defensa dels animals "se 

centren en prohibicions negatives" com "no mataràs ni faràs servir als 
animals" però la seva proposta alternativa afirma ser "més justa i 

positiva d'aquestes relacions", amb tints polítics. 
 

"Durant anys", han explicat a Efeverde Donaldson i Kymlicka, el 

moviment a favor de la protecció animal ha ofert "arguments ètics 
convincents" per acabar amb l'explotació, el dany i la mort dels 

animals, però s'ha prestat "poca atenció "a la creació d '" una visió 
positiva del que les relacions entre humans i animals han de ser ". 

 
El text, que elabora un marc teòric per explicar preguntes "crucials en 

l'àmbit animalista", parteix de la premissa que els animals "tenen les seves pròpies preferències sobre com volen 

relacionar-se amb nosaltres", una idea que el diferencia de teories prèvies al " respectar i reconèixer els animals com a 
agents capaços de coautorizar seves relacions amb els éssers humans ". 

 
Així, malgrat algunes "victòries" com l'aprovació el passat mes de desembre de la llei segons la qual els animals han 

deixat de ser oficialment considerats "coses" a Espanya, "la guerra se segueix perdent" ja que cada any es maten en 

tot el món uns 56.000 milions d'animals, tres vegades més que el 1980, segons els seus càlculs. 
Per això, Donaldson i Kymlicka defensen un "imprescindible" activisme, a més d ' "un canvi radical de paradigma teòric" 

en el moviment de defensa dels animals. 
 

Després de reconèixer que l'impacte històric d'aquest moviment ha estat "molt petit" i insistir que avui dia hi ha una 
conscienciació "creixent", proposen reconèixer "diferents tipus de relacions amb els diferents grups d'animals". 

En la seva classificació, hi hauria tres categories, la primera de les quals estaria composta per animals "domesticats" 

que al seu parer haurien de ser vistos com a "membres d'una societat compartida amb nosaltres" i, per tant, amb drets 
de pertinença. 

 

Foto: Efeverde 

http://www.uhinak.com/index.asp?lng=es
http://www.interecoforum.org/es
https://cimas21.org/
http://www.asociacioneconomiacritica.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=167
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En segon lloc, els animals salvatges haurien de tenir també els seus drets i la seva autonomia però només en el seu 
propi territori i, en tercer lloc, hi hauria els animals no domesticats però urbans, que compartirien un esquema cooperatiu 

amb els humans amb un "estatus de residència sense ciutadania ". 
 

Font: Efeverde.com (2 febrer 2018) 
 

Brasil, la desforestació de l'Amazònia es reduirà el 2018 

 
Brasil estima que la desforestació a l'Amazònia caurà de manera "accentuada" aquest any en relació a la reducció del 

21,47% registrada entre agost i desembre de 2017 i la del mateix període de 2016, segons xifres divulgades pel Ministeri 
de Medi Ambient. 

 

En una teleconferència amb periodistes, el ministre de Medi Ambient, José Sarney Filho, ha assegurat que s'està 
"avançant, anem a deixar un llegat important". 

 
Desforestació a l'Amazònia 

 
D'acord amb previsions de l'Institut Brasiler de Medi Ambient i Recursos Naturals Renovables (Ibama), l'Amazònia 

brasilera perdrà menys de 5.000 quilòmetres quadrats de cobertura vegetal entre agost de 2017 i juliol de 2018. 

 
"La desforestació enguany tindrà una caiguda accentuada i es consolidarà la comanda i control (de la fiscalització), que 

és fonamental. No va a resoldre el problema, però és importantíssim per impedir la desforestació", ha assenyalat Sarney 
Filho. 

De confirmar-se les previsions, el Brasil reduiria en més de 1.000 quilòmetres quadrats l'àrea desforestada entre agost 

de 2016 i juliol de 2017, quan l'Amazònia brasilera va perdre 6.624 quilòmetres quadrats, una xifra en un 16% inferior 
davant l'any anterior (2015-2016) . 

 
"El que estava passant és que, sense recursos per a òrgans de fiscalització i en plena crisi política i amb una recessió 

tremenda, no hi havia coordinació dels òrgans i la població va sentir que el Govern no estava més present", va avaluar 
el ministre brasiler. 

 

Registre de les àrees més desforestades 
 

El titular de la cartera de Medi Ambient va dir que les autoritats 
competents estan elaborant un registre amb les àrees més afectades 

per la desforestació i aquelles amb una major pressió agropecuària, 

entre altres mesures de fiscalització. 
 

Sarney Filho es va mostrar convençut que, si la política ambiental no 
és boicotejada pel nou president que surti de les eleccions del proper 

octubre, Brasil tindrà "totes les condicions per complir amb l'Acord de 

París". 
 

Reduir la desforestació a 4.000 quilòmetres quadrats a l'any 
 

L'objectiu del Govern brasiler és reduir la desforestació de l'Amazònia a una àrea inferior a 4.000 quilòmetres quadrats 
a l'any a partir del 2020. 

 

Aquesta meta figura entre els compromisos que el Brasil va assumir en l'Acord de París per reduir les emissions de 
gasos contaminants, ja que la tala i l'incendi de boscos són els principals responsables pels gasos emesos pel país. 

 
El ministre també va insistir en la importància de començar a pagar pels serveis ambientals prestats, és a dir, per la 

desforestació evitada com a forma de compensació a la població de l'Amazònia, que en el costat brasiler supera els 23 

milions de persones, dels quals viuen en condicions precàries. 
 

"Hem de mostrar que en algun moment aquestes persones van a tenir alguna compensació per allò que estan fent per 
Brasil i pel món, que és mantenir els serveis ambientals del major bosc tropical del món", va assegurar Sarney Filho. 

 
El ministre no específic la quantia a ser pagada, però va estimar que seria "bastant elevada". 

 

Font: Efeverde.com (1 febrer 2018) 
 

Les orques imiten la parla humana 
 

Foto: Efeverde 

http://www.efeverde.com/noticias/animales-estatus/
http://www.efeverde.com/noticias/brasil-preve-reduccion-deforestacion-amazonia-2018/
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Un equip internacional, amb participació de la Universitat de Complutense de Madrid (UCM) i la Universitat Politècnica 
de Madrid (UPM), ha aportat la primera evidència experimental de la capacitat de les orques d'imitar sons de la parla 

humana. 
 

L'estudi, publicat aquest 31 de gener a 'Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences)', suggereix que els 
cetacis poden adquirir els seus dialectes vocals per aprenentatge social. 

 

La imitació de sons nous, és a dir, aprendre a produir un so nou sol per escoltar-lo, és una propietat central de la parla 
humana, que ha impulsat l'evolució d'una altra adaptació única a la nostra espècie: la cultura humana, explica la 

Complutense en un comunicat . Tot i que la capacitat de copiar sons d'individus de la mateixa espècie està molt estesa 
en les aus, és notablement rara en els mamífers i, entre els primats, és pràcticament exclusiva dels humans. 

 

Diverses espècies de cetacis mostren diversitat de repertoris vocals (cançons, trucades) específics de cada grup. Entre 
elles, destaca l'orca ( 'Orca') pels dialectes vocals exhibits, que es creu que són transmesos mitjançant aprenentatge 

social, no només de la mare a la descendència, sinó també entre diferents matrilíneas (grups). 
 

Com moltes d'aquestes diferències entre grups no es poden explicar per factors ecològics o per herència genètica, els 
experts han proposat la hipòtesi que poden haver estat adquirides per aprenentatge social, particularment per imitació. 

No obstant això, dilucidar el mecanisme precís d'aprenentatge social involucrat és difícil, es necessiten dades 

experimentals per determinar si la imitació vocal és un mecanisme versemblant. 
 

La imitació es produeix d'altres espècies 
 

L'investigador principal de l'estudi i científic de la Complutense, José 

Abramson, va documentar en un treball del 2013 que les orques són 
capaços d'aprendre per imitació accions motores noves realitzades per 

congèneres. El treball que es publica ara documenta que aquesta 
capacitat d'imitació també està operativa quan els estímuls són sons, 

fins i tot quan els models que els produeixen són individus d'altres 
espècies, en aquest cas, l'espècie humana. 

 

En la investigació d'imitació vocal es va utilitzar el mateix paradigma 
que ja havia estat emprat en l'estudi de la imitació motora; el subjecte 

és entrenat a respondre al senyal "fes el que l'altre fa" o "fes el que 
jo faig", en la qual se li demana a l'orca que copiï l'acció motora o vocal (familiar o nova) que està realitzant un altre 

subjecte (que actua com a model) de la mateixa o d'una altra espècie. 

 
En la primera fase de l'experiment es va entrenar com a model a Moana, una orca mascle de 3 anys d'edat, per fer 5 

vocalitzacions noves (el més diferents possible del seu repertori natural), que van ser associades a diferents senyals 
amb les que se li demanava posteriorment que les emetés. El subjecte experimental va ser Wikie, un Orca femella de 

14 anys d'edat. Wikie actuo com el subjecte "observador" al qual se li demanava que "copiés" les vocalitzacions noves 

que feia Moana, mitjançant un senyal que ja havia estat apresa en l'experiment d'imitació d'accions motores prèviament 
esmentat. 

 
A més, es va introduir una variant en la qual se li demanava dues vocalitzacions noves produïdes per Moana, però 

aquesta vegada van ser gravades i emeses a través d'un altaveu. En la segona fase, per assegurar la novetat del so i, 
per tant, la flexibilitat de la capacitat d'imitació vocal, es va posar a prova a Wikie davant 6 sons humans. 

 

Wikie va tenir èxit en la còpia de tots els sons independentment que fossin produïts per un model de la mateixa espècie, 
tant en viu com a través d'un altaveu, o per un model humà. La naturalesa atípica d'alguns dels sons que es fan servir 

(parla humana) evidencia la gran flexibilitat d'aquesta espècie. Els resultats mostren que l'evolució ha dotat a les orques 
de capacitats imitatives realment sofisticades i donen suport a la hipòtesi que els dialectes que s'han documentat en 

aquesta espècie i en altres cetacis es poden adquirir i mantenir mitjançant l'aprenentatge social i, més específicament, 

a través de la imitació. 
 

Aprendre un comportament nou mitjançant l'observació d'un altre individu (aprenentatge social) permet la transmissió 
no genètica d'informació i constitueix un possible vehicle per a la difusió i consolidació de les anomenades tradicions 

culturals, signatures específiques de cada grup, subratlla el comunicat de la Complutense. 
 

En la investigació han col·laborat membres del Grup d'Estudi del Comportament Animal i Humà (GECAH) de la 

Universitat Complutense de Madrid, juntament amb científics de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), la Universitat 
Catòlica de Xile, la Universitat de St. Andrew i el Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 

 
Font: Elperiodico.com (31 enero 2018) 

Foto: El Periódico 

http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180131/orcas-imitan-el-habla-humana-6590793
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Gairebé 200 ambientalistes van ser assassinats el 2017 per defensar el planeta 

 
Unes hores abans de Nadal de 2017 va ser trobat mort en una carretera de la costa de Jalisco (Mèxic) l'ambientalista 

mexicà Salvador Magaña. "Va ser assassinat a sang freda", va denunciar un dels membres del Moviment Ciutadà de 
l'Horta al qual pertanyia el difunt. 

 

Salvador Magaña va ser una de les últimes víctimes en un nou any tràgic per als defensors del medi ambient i els drets 
de les poblacions indígenes. 

 
Un informe publicat el 2 de febrer per l'organització internacional Global Witness, en aliança amb el diari The Guardian, 

revela que "197 persones van ser assassinades el 2017 per enfrontar a governs i empreses que van robar les seves 

terres i van danyar el medi ambient, i per denunciar les pràctiques corruptes i injustes que ho van permetre ". 
 

"En 2016 van ser documentats 200 assassinats en 24 països, mentre que els 185 assassinats registrats el 2015 van ser 
en 16 països", destaca l'informe anterior d'aquesta organització internacional especialitzada en el seguiment de 

conflictes ambientals. 
 

En 2017, un any més, "els activistes assassinats treballaven en primera 

línia de la defensa batalla global del planeta; des de la lluita despietada 
per la riquesa natural a l'Amazones, fins als guardaparcs que 

protegeixen les reserves naturals de la República Democràtica del 
Congo, les cares de les defensores i els defensors del medi ambient 

travessen continents, països i regions ", destaca el nou treball de 

documentació de Global Witnes. 
 

El nou balanç indica que lamentablement Amèrica Llatina manté el 
primer lloc en el rànquing d'assassinats contra persones defensores de 

la terra i el medi ambient. No obstant això, l'agroindústria ha 
sobrepassat a la mineria com el negoci més vinculat a l'assassinat 

d'activistes (ambdues indústries juntes representen el 60% de les 

vinculacions conegudes). Al seu torn, la defensa de parcs nacionals 
continua sent un dels treballs més perillosos del món, amb 21 

assassinats registrats vinculats amb la caça il·legal. 
 

L'organització colombiana Comunitats Construint Pau als Territoris (Conpaz), treballa creant espais lliures de grups 

armats en la seva comunitat, i pronunciant-se en contra de grups paramilitars de dreta. La seva lideressa, Emilsen 
Manyoma, qui documentava assassinats i desaparicions forçades, va ser obertament crítica contra les empreses que 

forçaven la gent a abandonar les seves terres. Ella va perdre la vida al costat del seu marit, Joe Javier Rodallega, en un 
atac dirigit i mortal. 

 

Mèxic és ara un lloc molt més perillós per als que lluiten per protegir la seva terra, situant-se en el quart lloc en la llista 
mundial de països més perillosos per ser un defensor del medi ambient (anteriorment, Mèxic ocupava el lloc 14). A 

principis de 2017, Isidre Balenegro López, activista mexicà i guanyador del Premi Goldman del medi ambient, va ser 
assassinat. Era una persona obertament crítica de la tala il·legal que amenaçava els antics boscos propers a la seva llar 

(regió afectada per la violència, el tràfic de drogues i la corrupció). És el segon guardonat en ser assassinat després de 
la mort de Berta Càceres, cèlebre activista hondurenya, que va ser assassinada menys de 12 mesos abans. 

 

Les persones que s'atreveixen a alçar la veu continuaran sent violentades, empresonades i assassinades fins que 
empreses, inversors i governs realment incloguin a les comunitats en les decisions sobre l'ús de les seves terres i 

recursos naturals. 
 

L'assassinat és només una de les tàctiques utilitzades per silenciar a les i els activistes mediambientals, els que 

normalment s'enfronten un arsenal d'amenaces de mort, violència sexual i casos legals agressius. Wayne Lotter, 
destacat activista contra la comercialització de l'ivori a Tanzània, havia reportat nombroses amenaces de mort com a 

resultat del seu treball en protecció animal. Va ser assassinat d'un tret per dos homes armats a l'agost de 2017. 
 

El supervisar els assassinats de persones defensores del medi ambient en temps real, ens permet demostrar que el 
nombre de morts s'ha estabilitzat per primera vegada en quatre anys consecutius. A mesura que la comunitat 

internacional es posiciona i escolta aquestes històries ocultes, s'exerceix més pressió sobre empreses i inversors perquè 

assumeixin una major responsabilitat i s'aconsegueix un escrutini més profund dels governs que han permès que aquells 
que maten es surtin amb la seva . 

 

Foto: La Vanguardia 
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En posar aquests assassinats al mapa, i en fer campanya perquè els governs, les empreses i els inversors protegeixin i 
consultin les comunitats afectades, esperem que el nostre treball ajudi a posar fi a la impunitat que ha incentivat als 

perpetradors de la violència i que, en la majoria dels casos, els ha permès, literalment, lliurar-se dels crims. 
 

Font: Lavanguardia.com (2 febrer 2018) 
 

La solució per al canvi climàtic no passa per capturar el CO2 

 
Les acadèmies europees de ciències adverteixen de la limitada utilitat de les tecnologies d'emissió negativa 

 
Caure en aquesta temptació climàtica és bastant fàcil. "Pensar que la tecnologia vindrà al rescat si no aconseguim 

mitigar [reduir els gasos d'efecte hivernacle] prou pot ser una visió atractiva", admet Thierry Courvoisier, president del 

Comitè Científic Assessor de les Acadèmies Europees (Easac, les seves sigles en anglès) . Però crear "unes expectatives 
poc realistes" sobre aquestes tecnologies podria tenir conseqüències irreversibles "per a les generacions futures", escriu 

aquest astrofísic suís en un informe de Easac. Courvoisier es refereix a la lluita contra el canvi climàtic i, en concret, a 
les anomenades tecnologies d'emissió negativa -bàsicament, capturar els gasos d'efecte hivernacle de l'atmosfera i 

emmagatzemar-los per controlar l'escalfament global-. 
  

L'Acord de París, el pacte internacional que ha de guiar la lluita contra 

el canvi climàtic durant aquest segle, es va marcar com a objectiu que 
l'augment mitjà de la temperatura del planeta en 2100 es quedi per 

sota dels dos graus i en la mesura del possible deixar-lo al grau i mig. 
Per a això estableix que s'haurà d'assolir "un equilibri entre les 

emissions antropogèniques" i "l'absorció" dels gasos d'efecte 

hivernacle a través de "embornals" a la segona meitat del segle. És a 
dir, s'obria la porta a aquestes tecnologies d'emissió negatives com a 

eina per poder assolir els objectius de París. 
 

Però Easac, que està format per les acadèmies de ciències nacionals 
dels membres de la UE, ha analitzat l'impacte potencial d'aquestes 

tecnologies a través d'un informe especial, elaborat per 12 

investigadors, i rebutja que puguin exercir un paper fonamental: "aquestes tecnologies ofereixen només una limitada 
possibilitat realista de retirar el diòxid de carboni de l'atmosfera i no en l'escala prevista en alguns escenaris climàtics ". 

 
Encara que en l'informe es reconeix el paper futur que podrien tenir aquestes tècniques, s'afegeix que "no en els nivells 

necessaris per a compensar unes mesures de mitigació insuficients". És a dir, els governs no poden compensar amb la 

captura de CO2 -el principal gas d'efecte hivernacle- les retallades de les emissions que no facin, fonamentalment, en 
el seu sector energètic, que suposa al voltant del 80% del diòxid de carboni que expulsa la economia europea. 

 
Quan un Estat ratifica l'Acord de París, que es va tancar a la capital francesa el 2015, ha de presentar plans nacionals 

de retallades de les seves emissions. Però els que hi ha sobre la taula, que abasten el període comprès entre 2020 i 

2030, no són suficients per aconseguir l'objectiu dels dos graus. L'ONU estima que, per a 2030, les emissions mundials 
haurien de rondar les 40 gigatones a l'any; però, en aplicar els compromisos nacionals dels signants de l'acord s'estima 

que, per a aquesta data, el món estarà rondant les 55 gigatones de gasos d'efecte hivernacle. 
 

I el problema és que aquesta bretxa vagi augmentant amb el pas de les dècades i s'esgoti ràpidament l'anomenat 
"pressupost de carboni" -la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que la humanitat pot emetre d'aquí a final de segle 

si vol complir la meta dels dos graus-. Aquí és on entrarien en joc les tecnologies d'emissió negativa per retirar de 

l'atmosfera dels gasos que s'han expulsat de més. 
 

Easac conclou que, amb el nivell de coneixement actual, estàs tecnologies no podran salvar la papereta. I adverteix que 
la implantació d'aquestes mesures de captura del diòxid de carboni a gran escala implicarà "alts costos econòmics i 

probablement importants impactes sobre els ecosistemes terrestres o marins". 

 
Alerta l'estudi a més que en els escenaris que planeja l'IPCC, el grup de científics que analitzen el canvi climàtic sota el 

paraigua de l'ONU- es dóna un paper fonamental a les tecnologies d'emissió negativa. De fet, sostenen que en 344 dels 
400 escenaris que planteja l'IPCC en què el món té possibilitats de complir amb la meta dels dos graus s'assumeix que 

la captura de CO2 a gran escala serà necessària. L'estudi de Easac, per tant, conclou que els governs han de "centrar-
se en reduir ràpidament les emissions de gasos d'efecte hivernacle" i revisar a l'alça, tal com estableix l'Acord de París, 

els seus compromisos cada cinc anys. 

 
Font: Ambientum.com (2 febrer 2018) 

 
Unió Europea 

Foto: Ambientum 

http://www.lavanguardia.com/natural/20180202/44467533729/casi-200-ambientalistas-fueron-asesinados-en-2017-por-defender-el-planeta.html
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/8841855/01/18/Nacen-luego-de-un-siglo-tortugas-en-isla-de-Galapagos-tras-eliminar-ratas.html
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Europa treballa per l'equilibri entre espècies conflictives i els humans 

 
"El que perseguim és un millor equilibri entre les espècies conflictives i l'activitat humana. I, per aconseguir-ho, hem 

d'insistir en la prevenció de conflictes i en trobar la manera de resoldre'ls", va afirmar el ponent Csaba Borboly (RO / 
PPE), president del Consell Regional d'Harghita, Romania. 

 

El Comitè Europeu de les Regions ha aprovat un dictamen sobre el tema "Fomentar la coexistència amb espècies 
conflictives en el marc de les directives de la UE sobre protecció de la natura". Aquestes espècies conflictives 

competeixen amb l'activitat humana pels recursos i els espais comuns. Els grans carnívors són, freqüentment, els més 
problemàtics. La UE acull cinc d'ells -el ós bru, el llop, el golafre i els linxs euroasiàtic i ibèric- i hi ha poblacions d'almenys 

un d'ells en vint-i-Estats membres. El CDR dóna suport a la adopció de més mesures preventives i la creació de noves 

plataformes i mecanismes de cooperació per plantejar inquietuds comuns i aportar les millors solucions pràctiques. 
L'objectiu consisteix a reconciliar la protecció de la biodiversitat i la presència humana allà on n'hi hagi conflictes. 

 
A Europa queda de manifest que els grans carnívors i els humans poden, generalment, compartir el mateix entorn, tot 

i que no és una situació exempta de conflictes. Molts dels problemes relacionats amb la coexistència dels éssers humans 
i les "espècies conflictives", principalment grans carnívors com els óssos bruns i els llops, poden ser deguts a la pressió 

exercida per l'activitat humana en els hàbitats naturals, així com a comportaments a sovint inadequats, des d'activitats 

invasives en zones protegides a l'presa actiu per a la caça o el turisme. 
 

"El que perseguim és un millor equilibri entre les espècies conflictives i l'activitat humana. I, per aconseguir-ho, hem 
d'insistir en la prevenció de conflictes i en trobar la manera de resoldre'ls", va afirmar el ponent Csaba Borboly (RO / 

PPE), president del Consell Regional d'Harghita, Romania. 

 
El ponent Borboly es mostra d'acord amb el dictamen del CDR sobre 

el tema "Contribució al programa REFIT: Directives sobre la 
conservació d'aus i hàbitats", elaborat per Robby Biwer (LU / PSE), en 

el qual s'assenyala que, si bé la legislació de la UE és adequada per 
als fins que es proposa, cal emprendre més accions per accelerar la 

seva aplicació. 

 
"No cal modificar les directives mediambientals: a partir d'ara hem de 

centrar-nos en l'aplicació", ha destacat el ponent Borboly. "Hem 
d'implantar mesures preventives. La manca de planificació i gestió a 

llarg termini posa en perill tant la conservació de les espècies 

protegides com la vida i les propietats dels éssers humans", va afegir 
el ponent. 

 
A la vora de l'extinció durant el segle XX, els grans carnívors tornen ara al continent. Els óssos bruns representen el 

carnívor gran més abundant a Europa, amb un població total que es calcula al voltant dels 17 000 exemplars. Els llops 

constitueixen la segona espècie més nombrosa, amb una població total aproximada de 12 000 exemplars Es calcula 
que hi ha prop de 9 000 linxs euroasiàtics, mentre que el nombre estimat de golafres s'aproxima als 1 250. 

 
Els membres recolzen una major avaluació de l'impacte de les infraestructures viàries i ferroviàries a les diferents etapes 

de planificació per tal d'evitar la invasió d'hàbitats i corredors utilitzats pels grans carnívors a tota la UE. Aquesta situació 
exigeix que es presti especial atenció al grau d'ordenació territorial i al disseny de la gestió en les zones de protecció i 

les àrees confrontants. 

 
Pel que fa a la investigació i el desenvolupament, el ponent Borboly assenyala la necessitat d'evitar l'aparició de 

disparitats en els programes pel fet que les regions i els municipis on hi hagi zones de gran valor natural i hàbitats 
importants comptin amb una menor representació per estar menys desenvolupades. 

 

Els membres estan d'acord que cal emprendre noves mesures per promoure el màxim aprofitament de les externalitats 
positives -que tan sovint surten a la llum quan es parla de biodiversitat i grans depredadors- a les comunitats locals 

afectades. 
 

El dictamen del CDR dóna a conèixer quins podrien ser alguns dels propers passos. En primer lloc, s'haurà de celebrar 
en 2019 una conferència conjunta amb la Comissió Europea sobre la coexistència amb les espècies conflictives i, en 

particular, els grans depredadors. En segon lloc, s'haurà de vetllar perquè les comunitats locals i regionals s'impliquin 

de manera directa i puguin participar eficaçment en les plataformes i mecanismes de cooperació sobre les espècies 
conflictives, així com en la formulació de polítiques en aquest àmbit. En tercer lloc, s'ha de sol·licitar a la Comissió 

Europea que publiqui recomanacions i directrius sobre aquesta qüestió per ajudar també als Estats membres a 

Foto: Ecoticias 
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intercanviar bones pràctiques. Finalment, cal estudiar la possibilitat de crear una agrupació europea de cooperació 
territorial (AECT) per a aquells ens locals i regionals que es vegin afectats pels grans depredadors. 

 
Els grans carnívors a Europa. La ciència. Desembre de 2014, Recovery of large carnivores in Europe 's modern human-

dominated landscapes. 
 

"L'ós bru és el carnívor gran més abundant a Europa, amb un nombre total estimat al voltant dels 17 000 exemplars. 

Totes les seves poblacions s'han mostrat relativament estables o presenten una lleugera expansió. 
"Els llops constitueixen la segona espècie més nombrosa, amb una població total que es calcula que supera els 12 000 

exemplars. 
"El nombre total estimat de linxs euroasiàtics se situa al voltant dels 9 000 (quadre S6), i la majoria d'aquestes poblacions 

s'han mostrat en general estables en l'última dècada. 

"Finalment, es calcula que a Europa viuen prop de 1 250 golafres, un nombre que va en augment. 
" 

DG Medi Ambient, Comissió Europea, Els grans carnívors a la UE 
 

La Unió Europea alberga cinc espècies de grans carnívors, l'ós bru, el llop, el golafre i dues espècies de linxs, el 
euroasiàtic i l'ibèric. Totes aquestes espècies han acusat històricament un dràstic declivi en les seves poblacions i la 

seva distribució com a conseqüència de l'activitat humana. Gràcies a un major nombre d'animals de presa i de superfície 

boscosa, així com a una legislació propícia, en les últimes dècades s'ha registrat una reacció positiva, amb una 
estabilització i un nou increment de les poblacions en la majoria d'aquestes espècies. Consegüentment, assistim ara a 

la tornada d'aquests animals a nombroses zones on portaven dècades desapareguts. Hi ha poblacions d'almenys una 
d'aquestes espècies en vint països de la UE. 

 

Font: Ecoticias.com (2 febrer 2018) 
 

El llop reconquesta Europa: èxit per als naturalistes i preocupació per als ramaders 
 

L'expansió de l'emblemàtic animal en diverses zones del continent pot ser símptoma de millora ambiental però també 
és un problema per a la població rural. 

 

El recent albirament d'un llop (Canis lupus) a la zona del Port del Comte (Solsonès, Catalunya) no és un cas aïllat. A 
principis de gener d'aquest any també es va observar a Bèlgica el primer exemplar d'aquesta espècie en cent anys. En 

el cas belga, el llop va deixar empremta en provocar la mort de dos ovelles i ferir una tercera. El mític animal dels 
boscos europeus també és notícia a Dinamarca, país que des del 2017 compta amb la seva primera rajada de llops a 

200 anys. 

 
El llop s'està deixant veure en territoris on feia més d'un segle que havia desaparegut. Aquesta realitat pot ser 

considerada com un símptoma de la recuperació de la vida salvatge al Vell Continent però, en les condicions de vida 
actuals, i en determinades zones d'Europa, els propietaris de bestiar de pastura i alguns altres habitants del medi rural 

segueixen considerant al llop com una amenaça. 

 
És el cas de Noruega, Finlàndia, Suècia o Romania, que permeten 

sacrificis a causa de la pressió dels ramaders i malgrat les associacions 
ecologistes. Altres països també estan estudiant aquesta mateixa 

possibilitat. A Espanya, el debat entre proteccionistes i ramaders -amb 
casos de caça furtiva inclosos- està ara més viu que mai. La gestió de 

l'espècie no és fàcil. 

 
En l'actualitat, el llop ha deixat de ser considera una espècie en perill 

d'extinció en diversos països d'Europa. A principis del segle XX va ser 
caçat fins a pràcticament el seu extermini i va quedar confinat als 

països de l'Est d'Europa i algunes regions d'Espanya i Itàlia. Després 

de diversos processos de reintroducció seva presència s'ha recuperat 
de forma substantiva en el conjunt d'Europa i no només en els països 

on va ser reintroduït. 
 

L'avanç és ràpid. Tant que més que preguntar-se si arribarà a tot el continent el oportú és preguntar-se quan arribarà. 
L'any 2000 es va detectar a Alemanya de l'Est la primera rajada amb cadells; ara ja hi ha més de 14 rajades. El mateix 

ha passat a la Baixa Saxònia, prop de la frontera amb Holanda: el 2012 hi havia només una femella i en l'actualitat hi 

ha 14 rajades. L'expansió es veu afavorida pel creixent abandonament de terres de cultiu i pel conseqüent augment de 
la superfície forestal. 

 
El llop a Catalunya 

Foto: La Vanguardia 
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"L'exemplar fotografiat al Port del Comte procedeix de la zona dels Alps i és un mascle solitari", explica Ricard Casanovas, 

cap del servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. "Dels 15 llops observats a 
Catalunya des que es va detectar el primer en el 2010, tots menys un han estat mascles ja que els exemplars joves són 

expulsats de la rajada i es veuen obligats a expandir-", afegeix l'expert. A més, tots procedeixen dels Alps. 
 

"En l'actualitat conviuen tres llops a Catalunya: un a l'Alt Ripollès, un a la Cerdanya que la majoria del temps està a 

França i el que recentment va ser fotografiat al Port del Comte. Són exemplars solitaris i erràtics, que no compten amb 
un ramat al territori ", explica Casanovas. 

 
El sector ramader català viu amb preocupació la reconquesta europea del llop. "Coneixem l'experiència d'altres 

comunitats autònomes (al nord del riu Duero hi ha una important població) i estem preocupats encara que de moment 

la situació a Catalunya no és greu", afirma Joan Guitart, coordinador territorial de les Comarques de Muntanya del 
sindicat agrari Unió de Pagesos. 

 
adverteix que "si el llop torna serà un problema per als propietaris de bestiar i molts d'ells es veuran obligats a tancar 

les seves explotacions". Segons l'opinió del representant sindicalista, les indemnitzacions que es paguen en cas d'atac 
"són insuficients i no compensen les pèrdues ni el patiment i estrès que pateixen els animals, que arriben fins i tot a 

provocar-los l'avortament". Pel que fa a les mesures de prevenció proposades per part de la Generalitat, com una major 

vigilància, la reintroducció de gossos i la instal·lació de tanques, assegura que amb els marges ramaders actuals no són 
rendibles. 

 
El llop no està considerat un animal estrictament protegit, encara que la seva caça està prohibida a Catalunya. Més que 

una qüestió de conservació de l'espècie, el problema actual és la convivència amb l'activitat humana i la gestió de 

conflictes, inevitables en tractar d'una espècie carnívora. 
 

Font: Lavanguardia.com (29 gener 2018) 
 

Brussel·les es dota d'un observatori de pobresa energètica a la UE 
 

La Comissió Europea ha decidit crear un Observatori de la Pobresa Energètica amb el qual pretén contribuir a 

l'alleujament del 9% dels ciutadans de la Unió Europea (UE) amb problemes per escalfar, refrigerar o il·luminar la seva 
llar, i avançar al mateix temps cap a una economia menys contaminant. 

 
"Europa pot i ha de fer front a aquest problema (...). És la nostra obligació assegurar-nos que ningú es queda enrere", 

va declarar durant la presentació a Brussel·les de l'Observatori el comissari europeu d'Energia i Acció Climàtica, Miguel 

Arias Cañete. 
 

L'Executiu comunitari considera que la pobresa energètica afecta uns 50 milions de llars a Europa i es tradueix "en tota 
una gamma de conseqüències adverses per a la salut i el benestar", des dels problemes respiratoris fins a les malalties 

derivades de l'estrès per no poder fer front a les factures. 

 
Aquesta situació comporta "conseqüències directes en moltes àrees 

de la política, que inclouen la salut, el medi ambient i la productivitat", 
amb incidència sobre la qualitat de l'aire, l'ús del transport o els 

problemes respiratoris que provoquen cada any 400.000 morts a la 
UE . 

 

Contrarestar-aportaria "beneficis socials i una menor despesa 
governamental en salut, una reducció de la contaminació de l'aire i un 

increment de l'activitat econòmica", segons l'Executiu de la UE. 
 

L'Observatori aspira a aportar dades de lliure accés perquè els poders 

locals, regionals i nacionals puguin desenvolupar i implementar 
polítiques davant el "creixent desafiament" de la pobresa energètica i 

contribuir a crear una Unió Europea "més justa, més solidària i més 
inclusiva" , va declarar el comissari europeu per a la Unió de l'Energia, Maros Sefcovic. 

 
"Dos de cada tres Estats membres ni defineixen ni mesuren la pobresa energètica", ha subratllat Sefcovic en la 

presentació d'una eina política que fixa entre els seus objectius la millora de la transparència i l'harmonització de les 

fonts de dades relatives a aquest problema, que ha assolit "un nivell inacceptable". 
 

El director general d'Energia de la Comissió Europea, Dominique Ristori, ha apuntat que el combat contra la pobresa 
energètica és "una prioritat política" de l'Executiu comunitari, que amb el seu nou Observatori vol facilitar que els Estats 

Foto: Euroefe-Euroactiv 
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membres comparteixin informació per a generar una visió panaeuropea del problema i aportar ajuda tècnica a les 
administracions. 

 
L'Observatori permet, entre altres coses, consultar i comparar els nivells de pobresa energètica en els diferents països 

de la UE i comprovar que el 42% de les llars de Bulgària té problemes per escalfar l'habitatge, circumstància que afecta 
el 32% dels lituans , al 28,4% dels grecs, al 9,7% dels espanyols o l'1,3% dels finlandesos. 

 

La nova eina comunitària allotjada al web energypoverty.eu facilita la consulta de taules, mapes, documents i normes 
entre els quals hi ha, per exemple, estadístiques de "pobresa energètica amagada". 

 
Es tracta d'un indicador relativament nou que es defineix com "el percentatge de població la despesa total en energia 

està per sota de la meitat de la mitjana nacional i que afecta el 31% dels suecs, al 23,7% dels francesos, al 21% dels 

lituans i al 12,9% dels espanyols. 
 

"La millor solució és l'eficiència energètica", va assenyalar Sefcovic en un moment en què la UE està immersa en la 
negociació final d'una nova legislació per exigir millores en la calefacció i refrigeració dels edificis que contribueixi als 

objectius comunitaris en la lluita contra l'escalfament global. 
 

El Parlament Europeu defensa una millora del 35% de l'eficiència energètica en els immobles a partir de 2021 mentre 

que els Estats membres es fixen com a objectiu el 30%, normativa que s'espera vegi la llum el 2018. 
 

Font: Euroefe.euractiv.es (30 gener 2018) 
 

L'Eurocambra en la lluita contra el canvi climàtic: el 35% del consum energètic haurà de procedir de fonts 

renovables el 2030 
 

El ple del Parlament Europeu (PE) ha aprovat una posició comuna ambiciosa per afrontar la negociació amb els països 
de la Unió Europea (UE) en matèria de governança energètica, renovables i eficiència, un paquet legislatiu clau contra 

el canvi climàtic. 
 

En sessió plenària celebrada a Estrasburg (França), els europarlamentaris van consensuar dimecres defensar que la 

quota de renovables de la UE sigui del 35% el 2030, molt per sobre del 27% que demanen els estats membres i també 
superior al 30% que proposa la Comissió Europea (CE). 

 
El Parlament Europeu proposa aconseguir aquests objectius en tres 

trams, de manera que per 2022 s'hagi assolit el 20% de l'objectiu 

final, en 2027 el 70% i el 2030 el 100%, i preveu certes flexibilitats 
perquè el recorregut no sigui estrictament lineal. 

 
L'eurodiputat socialista espanyol José Blanco, ponent del text al PE, 

va assenyalar després de la votació que la posició del Parlament és 

un "mandat clar i inequívoc a favor de l'energia neta". 
 

"Hem treballat per enfortir la proposta de la Comissió Europea, per 
alinear al Parlament en objectius de descarbonització de l'Acord de 

París", va dir Blanco a Efe abans del vot, alhora que va considerar que 
a la proposta inicial de la CE "li faltava ambició ". 

 

El vot al PE obre la porta a les negociacions definitives per fer oficial la que serà la nova normativa coneguda com 
"paquet d'energia neta", després que el Consell, que representa els estats membres, fixés la seva pròpia posició el 

desembre passat . 
 

Aquest arsenal legislatiu es revela essencial perquè la UE compleixi amb el seu compromís de reduir les seves emissions 

contaminants a l'40% per al 2030 respecte als nivells de 1990. 
 

També en clau d'energies netes, els europarlamentaris, però, no van retenir l'obligació de fixar objectius vinculants en 
renovables per a cada país de la UE i no només per a la Unió en el seu conjunt, postura que defensen Comissió i Consell. 

 
Els diputats europeus, amb el suport dels socialdemòcrates de l'S & D, els conservadors del PPE i els liberals de ALDE, 

volen que els Estats membres presentin els seus plans i estratègies i exigeixen que, agregades, assoleixin aquest 

objectiu el 35%. 
 

La parlamentària d'Esquerra Unida Paloma López, el partit es va abstenir en les votacions, ha criticat que la posició de 
l'Eurocambra no contempli l'objectiu del 45% de quota de renovables per al 2030, mentre que el diputat d'Podem Xabier 

Foto: Euroefe-Euroactive 

http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5113163_bruselas-se-dota-de-un-observatorio-de-pobreza-energetica-en-la-ue.html


 

11 

Benito va assenyalar que "es podria haver fet més "però els conservadors van reduir" al màxim "els objectius i socialistes 
i liberals es van sumar a la" rebaixa ". 

 
L'ampli paquet de regulació comunitària inclou altres aspectes més enllà de les renovables, com el dret dels ciutadans 

a l'autoconsum energètic que la Comissió Europea defensa i demana que es fomenti, i que també ha donat suport 
l'Eurocambra. 

 

Si tira endavant aquesta iniciativa es farien impossible gravàmens com l'anomenat "impost al sol" vigent a Espanya. 
 

En matèria d'eficiència energètica en millores en la calefacció i refrigeració dels edificis, els europarlamentaris volen que 
la UE s'exigeixi una millora del 35% a partir de 2021, davant l'objectiu del 30% retingut per la dels Estats membres. 

 

Organitzacions ecologistes com WWF o BirdLife van aplaudir l'impuls de l'Eurocambra al text respecte a la proposta dels 
Estats membres, però van lamentar, per exemple, que l'hemicicle hagi convalidat l'ús de fins a un 12% de 

biocombustibles en el sector del transport, la mateixa quota que en l'actualitat. 
 

Part de la comunitat científica qüestiona la generació de biocarburants com a eina per lluitar contra l'escalfament global 
ja que substitueixen en els camps de cultiu a la producció d'aliments i contribueixen a la desforestació. 

 

L'eurocomissari d'Energia i Acció Climàtica, Miguel Arias Cañete, per la seva banda, va celebrar l'adopció d'una posició 
negociadora en el PE i ha advertit que "la següent negociació no serà fàcil", encara que el seu gabinet farà tot el possible 

per "facilitar un acord ambiciós ". 
 

S'espera que al llarg de 2018 els negociadors del Parlament Europeu i del Consell, assistits per la Comissió, tanquin el 

text que engrossirà el cabal comunitari en un àmbit crucial per assolir els objectius de l'Acord de París en la lluita contra 
el canvi climàtic. 

 
Font: Euroefe.euroactive.es (19 gener 2018) 

 
 

Si fas això, a Brussel·les (i al planeta) li encantarà la teva casa 

 
Europa imposa l'economia circular per preservar la terra. Com pots contribuir? 

 
L'economia circular proposa alguna cosa simple i complex alhora: consumir menys, reciclar més i aproximar poc a poc 

a la desaparició del concepte d'escombraries que avui fem servir. 

Obre un camí obligatori per conservar la salut del planeta, que 
demana a crits que desaparegui la cultura de l'usar-tirar, un model 

insostenible que arrasa terra, flora i fauna. Al canvi ja s'han sumat 
governs, ciutats i empreses de tot el món. Ningú dubta de la seva 

importància: Brussel·les, amb el seu últim paquet de mesures, ja ha 

posat data a la transició, amb objectius concrets per al 2020. 
 

Però l'economia circular també té el seu vessant d'estar per casa. I 
és tan important o més com la que es debat en cimeres i 

conferències. Com aterrar aquests grans conceptes dins de les quatre 
parets de qualsevol llar? És possible: només cal revisar els nostres 

hàbits i canviar unes quantes coses que segur que estan al nostre 

abast. 
 

Dir "no". "El primer que podem fer és rebutjar el que no necessitem", aconsella Bea Johnson, autora del llibre Zero 
Waste Home, manual de referència per minimitzar les escombraries domèstiques, i divulgadora d'un estil de vida de 

reducció gradual del consum. Dins de "el que no necessitem", Johnson destaca una classe d'articles: els sol ús. 

"Propaganda, mostres que donen als comerços, pots de gel dels hotels, targetes d'establiments ... Totes aquestes coses 
van a parar a les escombraries. Si de veritat no ho necessites, no les agafis". 

 
Per què segueixo guardant això? Emmagatzemem coses que fa anys vam deixar de fer servir perquè no volem 

desprendre'ns d'elles. Però, ¿tirar? Més. "Cal aprendre a desfer-nos del que no fem servir. Són coses que segueixen 
tenint valor i poden tenir fàcil sortida en mercats de segona mà. Més encara amb les aplicacions i serveis d'intercanvi 

que avui tothom fa servir", sosté Johnson. Per fer aquesta neta, l'escriptora recomana començar per una habitació i 

pensar quant no utilitzem els objectes que la poblen, una reflexió alhora sobre la nostra conducta de compra. 
 

No ho llencis: repara. "Reparar avui és anar contra corrent", argumenta Rubén Sánchez, portaveu de FACUA. "Vivim en 
una societat tecnològica en què et diuen que el producte que vas comprar fa un any i mig, que mai se t'ha avariat, ja 

Foto: El País 

http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5086575_la-eurocamara-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-el-35-del-consumo-energetico-debera-proceder-de-fuentes-renovables-en-2030.html
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està passat, és antic". Per això reparar i no llençar, en la mesura del possible, és més important que mai. "I exercir el 
nostre dret legal a la garantia de dos anys", recorda. Si volem arreglar alguna cosa i no sabem on acudir, podem 

consultar directoris com Alargascencia, una iniciativa que ha llistat i localitzat més de 2.000 establiments que ofereixen 
aquest servei. 

 
El sol ús pel durador. Molts dels estris quotidians d'una casa són d'un sol ús. Segons Johnson, és fàcil canviar-los per 

articles duradors. "Mira al teu voltant i planteja't alternatives per als sol ús que tinguis", assenyala Johnson. Tovallons 

de paper per tela, mocadors per tovalloletes, bolquers reutilitzables ... "Es pot reemplaçar pràcticament tot", sentencia 
l'autora, que posa al centre de la diana a la bossa de plàstic i succedanis, els dies estan comptats després de les noves 

normes europees. "Pots portar els teus propis recipients: caixes, bosses de tela, pots de vidre. No gasten i serveixen 
igual". 

 

¿I sense gairebé escombraries? Johnson va més enllà: ¿es pot viure sense produir gairebé deixalles? "Sí, es pot", afirma. 
"Nosaltres som una família de quatre persones i hem aconseguit reduir els nostres deixalles al mínim. Hi caben en un 

potet". Per aprofundir en la filosofia del residu zero domèstic existeixen, a més del de Johnson, altres projectes de 
consum conscient com Wasteland Rebel, en el qual s'explica com generar menys escombraries amb bones dosis 

d'humor. 
Els llestos, amb llista de la compra. Racionalitzar el nostre consum pot passar per adoptar uns petits trucs. Quines? 

"Primer, planificar. Quina part del salari dedicarem a compres, quina part a oci?", Detalla Sánchez, de FACUA. Portar la 

targeta de crèdit és sinònim, de vegades, de portar tots els diners que tenim a sobre. "Això convida a comprar més 
irreflexivament. Una fórmula d'autocontenció és portar els diners justos. I fer la llista de la compra per no comprar a 

ull, guiat per la qual cosa el súper et dicta", entén. 
 

Segona mà de primera. "Comprar de segona mà és fonamental. No només és més barat, sinó que podem trobar coses 

la qualitat ja ha estat provada", estima Johnson. No és possible, això sí, trobar tot el que busquem en botigues físiques. 
"Si has de comprar-li una calculadora científica al teu fill, és difícil trobar-la en aquests establiments. Però en plataformes 

com eBay pots fer-te amb elles assegurant-te que són objectes usats o semi-nous". 
 

Composta a casa. Peles, vegetals, fruita: la matèria orgànica suposa el 40% del que tirem a la galleda d'escombraries. 
I tots aquests residus poden transformar-se en abonament després d'un procés relativament senzill. Per a això tan sols 

necessitem una compostadora, que podem comprar en superfícies de jardineria o fabricar nosaltres mateixos. Jorge 

Romea, president de Composta En Xarxa, parla de l'experiència comunitària a Rivas-Vaciamadrid. "Aquí se solen 
compostar les restes orgàniques de menjar i després s'abonen els jardins de les cases", explica. "Així evitem l'erosió del 

sòl i el enriquim. És com funciona un bosc de manera natural". L'associació disposa d'una guia a la seva web per iniciar-
se en l'art del compostatge. 

 

Ajusta la teva despesa energètica. En l'estalvi de recursos també descansa l'economia circular. L'energia no és una 
excepció. "Tothom pot fer tres o quatre coses per reduir el seu consum", apunta Antonio López-Nava, de l'Associació 

d'Empreses per l'Eficiència Energètica. "Per exemple: canviar les bombetes per unes de baix consum, omplir rentadora 
i rentaplats en cada ús i, molt important, saber utilitzar el termòstat". López-Nava recomana passar del selector de la 

roda de tota la vida a un digital. "Ho podem controlar des del mòbil i activar-segons el temps que passem a casa". 

Electrodomèstics d'alta qualificació energètica, una caldera moderna i un bon aïllament són mesures addicionals d'estalvi 
que requereixen, això sí, una major inversió. 

 
No ho llencis ... recicla! L'economia del cercle proposa que totes les deixalles tinguin una segona vida útil com a noves 

matèries primeres. I si les deixalles no són tal, per què llençar-los sense control al camp o l'oceà? Acabar amb aquesta 
pràctica que amenaça centenars d'espècies animals passa per reciclar més i millor. Els envasos plàstics, brics, llaunes, 

envasos i vidre tenen el seu lloc en els contenidors de colors. Però també cal ocupar-se de piles, aparells electrònics, 

químics, tèxtil, oli i fusta ... Objectes espinosos que de vegades desconeixem on dipositar-los. Per aclarir dubtes, pots 
fer-li una ullada a aquesta guia ràpida o acudir un punt net. 

 
Font: Elpais.com (1 febrer 2018) 

 

Espanya 
 

Les Illas Atlàntiques seran declarades zona humida protegida 
 

Així ho ha anunciat aquest dissabte la directora xeral de Patrimoni Natural, Ana María Díaz, durant la inauguració d'una 
jornada a Sada (La Corunya) per celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides, a la Reserva de la biosfera Mariñas 

Corunya i Terras do Mandeo . 

 
La Conselleria de Medi Ambient i Ordenació do Territori ha tramitat davant el Govern la inclusió del Parc Nacional 

Marítim-Terrestre dónes Illas Atlàntiques de Galícia en el llistat de zones humides d'importància internacional, amb el 
que se sumaria als cinc espais gallecs que ja compten amb aquesta declaració. 

https://elpais.com/economia/2018/01/24/actualidad/1516797358_322824.html
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Així ho ha anunciat aquest dissabte la directora xeral de Patrimoni Natural, Ana María Díaz, durant la inauguració d'una 

jornada a Sada (La Corunya) per celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides, a la Reserva de la biosfera Mariñas 
Corunya i Terras do Mandeo . 

L'esdeveniment ha tingut caràcter divulgatiu. Organitzat pel Centre 
d'Extensió Universitària i Divulgació Ambiental de Galícia (CEIDA), ha 

reunit prop de mig centenar d'estudiants i professionals interessats en 

els valors eco-sistèmics dels aiguamolls en general i, particularment, 
dels que hi ha a la comunitat . 

 
Ana María Díaz ha explicat en la seva intervenció que la Xunta ha 

completat els tràmits davant el Ministeri d'Agricultura i Pesca, 

Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), per a sol·licitar que les Illas 
Atlàntiques s'incorporin a la llista de zones humides d'importància 

internacional. El següent pas serà que el Consell de Ministres dicti 
l'acord de la inclusió en el Conveni Ramsar per la qual cosa, ha afegit, 

la comunitat comptarà en breu amb un sisè aiguamoll protegit. Les Illas 
Atlàntiques estan formades per les Illes Cíes, Sálvora, Ons i Cortegada. 

 

GALÍCIA TÉ CINC HUMDEALES PROTEGITS 
 

Galícia ja compta en l'actualitat amb cinc espais declarats com zones humides d'importància internacional, que sumen 
en total 7.698 hectàrees: la ria de Ribadeo; la ria d'Ortigueira-Lladruc; la llacuna i arenal de Valdoviño; el complex de 

les platges, llacuna i duna de Corrubedo i el complex intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón i Llacuna 

Bodeira. 
 

En tot cas, des de la Xunta de Galícia es recorda que a la comunitat hi ha identificats més de 1.000 aiguamolls repartits 
de forma majoritària entre els sectors litorals, les depressions sedimentàries interiors i les àrees de muntanya sublitorales 

i centrals. 
 

Per províncies, Lugo se situa al capdavant en concentrar el 30% de tots els aiguamolls que estan inventariats a Galícia, 

i el 60,6% de la superfície que ocupen. Darrere d'ella hi ha la província de La Corunya, amb un percentatge de zones 
humides molt similar (el 29,7%), però amb una extensió molt menor, representant el 46,8% del total. 

 
Les províncies de Pontevedra i Orense alberguen un menor nombre d'aquests ecosistemes, amb 236 aiguamolls i 8.088,7 

hectàrees, i 218 i 9.663,6 hectàrees, respectivament. 

 
CELEBRACIÓ DES 1971 DEL DIA MUNDIAL DELS AIGUAMOLLS 

 
El Dia Mundial de les Zones Humides es celebra cada 2 de febrer des de 1971. Es commemora així la data de la signatura 

del Conveni sobre aiguamolls a la ciutat iraniana de Ramsar, per crear consciència a tot el món dels valors que aporten 

aquest tipus d'ecosistemes per al planeta. 
 

La Xunta ressalta la importància "capital" de les zones humides, no només perquè escassegen i estan amenaçats, sinó 
també per les seves funcions bàsiques i fonamentals de proporcionar recursos, suportar activitats humanes i constituir 

un valuós patrimoni cultural i natural. 
 

El lema escollit en aquest 2018 ha estat 'Aiguamolls per a un futur urbà sostenible', seleccionat per tal de posar de 

manifest la importància de preservar, en un estat saludable, els aiguamolls situats en entorns urbans. En aquest sentit, 
la directora xeral de Patrimoni Natural ha subratllat la gran importància d'aquests espais i el compromís de la Xunta 

amb la seva conservació. 
 

ACTES COMMEMORATIUS 

 
D'altra banda, la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació do Territori ha organitzat durant la setmana diferents activitats 

lúdiques i didàctiques amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, que se celebra a Galícia des de 1997 per 
sensibilitzar la societat sobre els valors d'aquests espais . 

 
Els principals actes celebrats han consistit en una visita per a escolars a l'aula de la naturalesa de Siradella, en el 

complex intermareal Umia-O Grove, que inclou jocs didàctics. També s'ha realitzat una xerrada informativa sobre els 

aiguamolls i un albirament d'aus, així com la inauguració d'una petita mostra fotogràfica sobre aus en el Centre 
d'Interpretació dels Ecosistemes del Litoral de Galícia (Cielga), ubicat a Corrubedo i Lagoas de Carregal i Vixán. 

 
Font: Ecoticias.com (5 febrer 2018)  

Foto: Ecoticias 

http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/180396/Las-Illas-Atlanticas-seran-declaradas-humedal-protegido
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La dieta mediterrània ho té tot, ara a més es demostra que és bona per al medi ambient 

 
Així, el treball publicat per la revista Public Health Nutrition va analitzar la petjada mediambiental del tipus d'alimentació 

tenint en compte els seus efectes sobre l'ús de la terra, l'aigua, l'energia i els gasos amb efecte hivernacle. 
 

Seguir una dieta mediterrània resulta beneficiós per a la salut i també per al medi ambient. Un estudi realitzat per 

investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Navarra ha assenyalat que l'adhesió a aquesta pauta 
alimentària "suposa un menor consum de recursos i d'emissions nocives per a la capa d'ozó". 

 
Així, el treball publicat per la revista Public Health Nutrition va analitzar la petjada mediambiental del tipus d'alimentació 

tenint en compte els seus efectes sobre l'ús de la terra, l'aigua, l'energia i els gasos amb efecte hivernacle. 

 
La investigació, en què van participar 20.363 persones procedents del 

Projecte Seguiment Universitat de Navarra (SUN), va demostrar que 
"en totes aquestes variables, existia una relació entre l'adhesió a la 

dieta mediterrània i els recursos emprats, de tal manera que, com 
més adopció d'aquesta pauta, menor era el consum d'aquests ", ha 

explicat la Universitat de Navarra en una nota. 

 
"El nostre objectiu era demostrar quin era l'impacte de la dieta 

mediterrània sobre el medi ambient, ja que la manera en què els 
aliments són produïts, processats, distribuïts i consumits té 

conseqüències no només per a la salut humana sinó també per als 

ecosistemes", ha explicat la professora Maira Bes-Rastrollo, del 
departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. 

 
Pel que fa al tipus d'aliments, els investigadors van trobar que la carn vermella és la que major impacte mediambiental 

té de mitjana sobre les quatre variables estudiades, seguida dels ous i productes lactis. De fet, substituir el consum 
d'una ració de carn vermella per una de pollastre, per exemple, suposaria una reducció de 2 metres quadrats de terra, 

1.665 litres d'aigua, 2 megajulios d'energia i 2 quilograms equivalents de CO2 aproximadament. 

 
En aquest sentit, el treball corrobora estudis anteriors que assenyalen que una alimentació amb menor presència de 

carn disminuiria la pressió sobre el medi ambient. "Un canvi moderat cap a pautes alimentàries basades en el consum 
vegetal i amb menys presència càrnia, com la dieta mediterrània, podria ser positiu no només per reduir la mortalitat 

sinó també per al medi ambient", afirma l'autora principal del treball, la doctora Ujué Fresán. 

 
Finalment, pel que fa a la ingesta de peix, la dieta mediterrània recomana el seu consum de dues a tres vegades per 

setmana i això pot no resultar beneficiós per al medi ambient. Per això, els investigadors recomanen reforçar la seva 
procedència de fonts sostenibles i en el cas que es tracti de peix salvatge que sigui d'espècies en què no hi hagi 

sobrepesca. 

 
Font: Ecoticias.com (5 febrer 2018) 

 
Prohibició de tallar la cua i les orelles a les mascotes 

 
El text estableix la prohibició de les intervencions quirúrgiques per modificar l'aparença o altres fins no curatius que 

només s'autoritzaran si un veterinari les considera beneficioses per raons de medicina o bé pel benefici d'un animal 

determinat o per impedir la seva reproducció. 
 

Tallar la cua, les orelles, seccionar les cordes vocals, extirpar ungles i dientespor finalitats estètiques o més enllà dels 
fins curatius o bé regalar mascotes com a premi o gratificació està prohibit des d'aquest dijous, 1 de febrer de 2018, 

després de l'entrada en vigor del Conveni europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia. 

 
El Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el passat 11 

d'octubre encara que no entrava en vigor fins a l'1 de febrer. 
 

El text estableix la prohibició de les intervencions quirúrgiques per modificar l'aparença o altres fins no curatius que 
només s'autoritzaran si un veterinari les considera beneficioses per raons de medicina o bé pel benefici d'un animal 

determinat o per impedir la seva reproducció. 

 
A més, fixa que tota intervenció en la que l'animal pugui patir dolor només podrà efectuar-se amb anestèsia administrada 

per un veterinari i les que no requereixin d'anestèsia podran realitzar-se per una persona competent d'acord amb la 
legislació nacional. 

Foto: Ecoticias 

http://www.ecoticias.com/vida-saludable/180383/La-dieta-mediterranea-lo-tiene-todo-ademas-es-buena-para-el-medio-ambiente
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A l'hora dels sacrificis, el Conveni Europeu aprovat, exposa que un animal de companyia només podrà ser sacrificat per 

veterinari o persona competent excepte per posar fi al sofriment de l'animal en casos d'urgència en què no es pugui 
obtenir ràpidament l'assistència d'un veterinari o d'una altra persona competent, o en qualsevol altre cas d'urgència 

previst per la legislació nacional. 
 

En aquest cas, el sacrifici haurà d'escometre amb el menor sofriment 

físic i psíquic possible i amb l'aplicació d'una anestèsia general 
profunda seguida d'un procediment que causi la mort de manera certa. 

De la mateixa manera, el Conveni prohíbeix com a mètode de sacrifici 
l'ofegament o altres mètodes d'asfíxia, l'ús de verins o drogues, 

l'electrocució llevat que vagi precedida de pèrdua immediata de 

coneixement. 
 

De la mateixa manera, el Conveni estableix els límits a la tinença de 
mascotes, les formes de reducció d'animals vagabunds, advoca per no 

incentivar la reproducció no controlada a través de l'estimulació de 
l'esterilització o encoratjar que els que es trobin gats o gossos 

vagabunds el posin en coneixement de les autoritats. 

 
Amb la seva entrada en vigor, Espanya es compromet a fomentar els 

programes d'informació per promoure la tinença, cria, ensinistrament, comerç i custòdia d'animals de companyia, la 
consciència i el coneixement d'aquest conveni. 

 

En particular, Espanya haurà de prestar atenció al fet que l'ensinistrament es faci per persones dotades de coneixements 
idonis i haurà d'establir mesures per desincentivar el regal d'animals de companyia a menors de 16 anys sense 

consentiment exprés dels seus pares així com evitar el regal d'animals de companyia a manera de premi, recompensa 
o gratificació. 

 
El conveni regula també diferents aspectes com el seu manteniment, custòdia, benestar, comerç i cria amb fins 

comercials o el seu ús en publicitat, espectacles, mostres o concursos, entre altres qüestions. 

 
ELS AMOS, RESPONSABLES DE LA SEVA SALUT I BENESTAR 

 
En definitiva, aquest conveni com objectiu ha de garantir que "ningú" ha de infringir "innecessàriament dolor, sofriment 

o angoixa a un animal de companyia" o que "ningú" ha d'abandonar. De la mateixa manera estableix les responsabilitats 

dels amos quant a la seva salut, benestar, allotjament, cures o atenció i per posar totes les mesures raonables per 
impedir que s'escapi. 

 
En aquest context, el passat 24 de gener, el subsecretari del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, 

Jaime Haddad, va anunciar una campanya sobre la tinença responsable de mascotes en el marc de la línia de treball 

d'animals de companyia que, entre altres qüestions, buscarà millorar la gestió del comerç electrònic d'animals. 
 

Durant el lliurament dels III Premis de Benestar Animal del Col·legi Oficial de Veterinaris de Madrid, Haddad va exposar 
que el Ministeri està treballant sobre nuclis zoològics, per assegurar l'existència d'un registre nacional harmonitzat i 

augmentar la formació del personal responsable. 
 

A més va defensar que la protecció del benestar animal és un dels objectius prioritaris del MAPAMA, no només en els 

animals de producció sinó en els domèstics i utilitzats per a fins científics i ha recordat que el Conveni europeu 
compromet els països signants a conscienciar sobre la tinença responsable d'animals. 

 
Continuar llegint la notícia completa: Ecoticias.com (1 febrer 2018) 

 

Els aiguamolls espanyols afronten el seu dia mundial assetjats per la sequera 
 

Els aiguamolls espanyols "celebren" avui el seu Dia Mundial assetjats per les reiterades amenaces que han posat en 
perill a més de la meitat d'aquests ecosistemes i a les quals se suma aquest any la sequera més severa de l'últim segle. 

 
Perquè, encara que la variabilitat hídrica dels aiguamolls mediterranis és una de les característiques singulars d'alguns 

d'ells, la realitat climatològica dels últims mesos ha contribuït a empitjorar l'estat de molts altres, recorda SEO / BirdLife. 

Foto: El Español 

http://www.ecoticias.com/animales-de-compania/180272/PROHIBICION-de-cortar-el-rabo-o-las-orejas-a-las-mascotas
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Aiguamolls i sequera 
 

La sequera exerceix a més major pressió en aquells aiguamolls 
d'interior i endorreics, com la llacuna de Fuente de Piedra (Màlaga), 

l'Albufera de València o el pantà del Fondo (Alacant), o en grans 
sistemes lacustres, com les Taules de Daimiel (Ciutat Real). 

Per a la directora executiva de SEO / BirdLife, "la realitat climàtica 

evidència que Espanya pot convertir-se en un desert", de manera que 
el Govern "ha de complir la Directiva Marc d'Aigua, que és claríssima 

en com s'ha de tractar el recurs". 
 

Per la seva banda, Roberto González, responsable del programa 

d'Aigües de l'organització, ha explicat que la planificació que es fa a 
Espanya l'ús de l'aigua no té en compte la sequera com quelcom 

estructural, sinó que quan es dóna un període sec s'activen "mesures excepcionals". 
 

"I això aporta més estrès a ecosistemes assetjats ja per la sobreexplotació dels aqüífers, la contaminació de les aigües 
superficials i subterrànies o el deficitari règim de cabals ecològics", ha explicat. 

 

Dia de les Zones Humides 
 

El Dia Mundial de les Zones Humides, que se celebra cada 2 de febrer des de l'any 1977 per commemorar la signatura 
a Ramsar (Iran) del Conveni sobre els Aiguamolls, se centra aquest any en els ecosistemes humits urbans. 

 

Es tracta de les zones humides més propers a la ciutadania -arroyos, basses, llacunes, rius, platges o estuarios- i en 
molts casos els menys valorats i els que més pressions suporten per estar envoltats d'infraestructures o nuclis urbans. 

 
Sota la premissa #DejenElAguaCorrer, SEO / BirdLife recorda que en alguns d'aquests espais "n'hi ha prou amb permetre 

que l'aigua flueixi en quantitat i qualitat suficient perquè recuperin el seu aspecte més natural", i fa una crida als 
ajuntaments perquè atenguin els aiguamolls susceptibles de ser restaurats. 

 

En aquest sentit, Beatriz Sánchez, responsable del Programa de Biodiversitat Urbana de l'ONG, ha reclamat que "els 
aiguamolls urbans siguin integrats en la planificació, el desenvolupament i la rehabilitació urbana, com a elements 

fonamentals perquè pobles i ciutats siguin més habitables i tinguin major cohesió social ". 
 

Assetjament a les zones humides 

 
Torberes, pantans, maresmes, llacs, deltes, baixos de marea, zones marines costaneres, manglars, esculls de coral, ulls 

d'aigua, arrossars, embassaments o salines també són aiguamolls, rics en biodiversitat, imprescindibles com a 
reguladors del clima i per a l'abastament d'aigua dolça, essencial per a la supervivència humana. 

 

No obstant això, han estat sobreexplotats durant segles, objecte de plans de dessecació i abocador de tot tipus de 
substàncies perilloses; avui, el 60 per cent de les zones humides a Espanya ha desaparegut i la meitat de les que queden 

es troben greument alterades, segons un informe d'Ecologistes en Acció. 
 

Per a aquesta ONG, l'elaboració dels plans de sequera per part del Govern ha d'incloure mesures de protecció dels 
cabals ambientals i el control de les extraccions per pal·liar els efectes de la sequera i evitar la sobreexplotació. 

 

Divulgació i coneixement 
 

L'Estat espanyol es va adherir al Conveni Ramsar el 1982 i fins a la data ha incorporat a la Llista d'Aiguamolls 
d'Importància Internacional 74 espais, alguns tan emblemàtics com Doñana, les Taules de Daimiel, al Delta de l'Ebre, 

les llacunes de Villafáfila o l'Albufera de València. 

 
Al llarg de tot el cap de setmana, molts aiguamolls acolliran activitats adreçades a tots els públics, com la reserva 

sevillana Cañada dels Ocells, que alliberarà exemplars de fotja banyuda, rosseta o porró terrós criats en captivitat. 
 

El Urdaibai Bird Center de Biscaia organitzarà visites gratuïtes i anellament científic d'aus i la Casa de la Natura 
Aiguamolls de l'Anella Verda de Santander recorreguts guiats i tallers. 

 

L'ajuntament càntabre de Piélagos realitzarà una ruta interpretativa pel Parc Natural de les Dunes de Liencres, el Parc 
Nacional de Monfragüe acollirà un taller d'introducció a la biodiversitat dels rius de la zona i la Diputació d'Àlaba 

organitzarà activitats en els embassaments del Zadorra . 
 

Foto: Efeverde 
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Font: Efeverde.com (2 febrer 2018) 
 

Les elèctriques hauran de costejar el desmantellament de les nuclears 
 

El Ministeri d'Energia prepara un canvi normatiu perquè les empreses propietàries assumeixin el desmuntatge i la 
restauració ambiental de l'entorn. 

 

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital plantejarà a les Corts un canvi normatiu perquè la responsabilitat de 
desmantellar les centrals nuclears passi de l'empresa pública Enresa a les companyies elèctriques propietàries, segons 

ha avançat el titular del departament, Álvaro Nadal, aquest dimecres a la Comissió d'Energia del Congrés. 
 

El ministre ha explicat que Espanya és l'únic país en què el desmantellament d'una central nuclear "és responsabilitat 

de tots els ciutadans" a través d'Enresa, una situació a la qual el PP vol posar fi. En els últims anys Enresa ha procedit 
al desmuntatge de les planta de Vandellòs-1, a Tarragona, i de José 

Cabrera, a Guadalajara, on no només es van retirar els elements 
convencionals (maquinària) i nuclears (residus) de les dues 

instal·lacions, sinó que es va procedir a la restauració ambiental de 
l'entorn. 

 

Segons el ministre Nadal, les empreses comptarien amb la part 
corresponent del fons que té assignat Enresa per finançar el 

tancament de les centrals nuclears. L'evolució d'aquests recursos, que 
es nodreixen de les aportacions de les elèctriques, depèn de la seva 

rendibilitat financera, que s'ha vist perjudicada per la baixada dels 

tipus d'interès. 
 

La següent, Garoña 
 

Per això, ha afegit Nadal, el tancament de qualsevol central nuclear, com passa ara amb la de Santa Maria de Garoña, 
a Burgos, "suposa una aportació addicional del sector públic". Energia vol que la responsabilitat completa del 

desmantellament de les centrals i de complir totes les obligacions mediambientals passi, per tant, als seus propietaris, 

que són els qui, en definitiva, han obtingut els beneficis de les plantes nuclears mentre aquestes van estar en 
funcionament. 

 
Com a compensació, el ministre ha esmentat un paquet de mesures que anirien incloses en una proposició de llei que 

ha elaborat Energia i de la qual formaria part també la revisió de la retribució de les xarxes d'electricitat i gas, segons 

ha explicat Nadal. 
 

Energia va plantejar inicialment introduir aquests canvis normatius a través d'esmenes al Senat a la llei de mesures 
contra la sequera, però Nadal ha avançat que es podria fer mitjançant una proposició de llei que el ministeri ja té llista. 

 

Font: Elperiodico.com (1 febrer 2018) 
 

Catalunya 
 

Catalunya ampliarà la seva plantilla de paradisos celestes 
 

El Montsant, el Berguedà o Aigüestortes aspiren a unir-se al Montsec a l'olimp de cels nocturns. 

 
Les ciutats segueixen il·luminades en excés i usant el led blanc que no ajuda en el trànsit cap al descans. 

 
Està més que demostrat que la llum nocturna afecta la flora i la fauna. També als éssers humans, encara que això és 

una cosa que s'està estudiant amb més profunditat per poder concretar en quin grau. El cas és que la il·luminació 

artificial, les característiques, qualitats i limitacions, va molt més enllà del que es percep a simple vista. Catalunya va 
ser pionera en el 2001 amb l'aprovació d'una llei de prevenció de la contaminació lumínica el reglament no va passar el 

tall fins al 2005. Hi havia l'antecedent de l'illa de la Palma, a les Canàries, però el Govern va fer un pas més en legislar 
a nivell autonòmic. Incloïa normes i una nova ordenació del territori en funció de la qualificació urbanística. I assenyalava 

el Montsec com a única zona amb el cel nocturn protegit. Aquesta zona de Lleida, però, podria perdre aviat l'exclusivitat. 

Foto: El Periódico 

http://www.efeverde.com/noticias/humedales-dia-mundial-sequia/
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180131/electricas-deberan-costear-desmantelamiento-nucleares-6592586
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Sergi Paricio és el cap del servei de prevenció i control de la 

contaminació acústica i lumínica del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Relata el tortuós recorregut de la llei, que va ser 

recorreguda i no va poder desplegar del tot fins al 2015. Ja en la 
redacció del 2001 es estipulava el Montsec com a única reserva, el que 

va comportar una sèrie de normes a seguir pels 16 municipis de 

l'entorn implicats. "És com si fos un parc natural de la llum nocturna", 
detalla Paricio, que guarda un bon record de la predisposició dels 

ajuntaments afectats per la mesura. Tot aquest esforç, i tota aquesta 
inversió, no només han aconseguit reduir de manera ostensible la 

contaminació lumínica, sinó que han convertit la zona en un punt de 

referència internacional. 
 

els candidats 
Ara la Generalitat estudia ampliar aquest selecte club. Espera poder posar-s'hi quan la situació política s'estabilitzi. Com 

candidats, segons avança el responsable de Territori, la zona del Montsant, Aigüestortes, el parc natural dels Ports i 
l'Alta Garrotxa. Una altra possibilitat és el Berguedà, en concret, l'àrea de Saldes i Gòsol, on ja hi ha dos punts declarats 

espais amb cel nocturn de qualitat, els únics de tot Catalunya. Es tractaria de dotar aquesta zona d'una major protecció 

perquè passi a formar part de la primera divisió estel·lar catalana. 
 

El més imporant de la legislació, però, no són les reserves d'firmament. Són les mesures destinades a reduir la 
contaminació lumínica. El fet que la llei trigués tant en poder desplegar-se ha vingut bé, ja que aquest sector ha 

experimentat importants avenços en els últims temps. Una de les coses que ha canviat és el tipus de llum ideal per 

il·luminar els carrers. Amb la irrupció del led va triomfar la de resplendor blanc, la que més i millor reprodueix els raigs 
del sol. Ara se sap que la més indicada és l'ambre, que és obligatòria en les zones protegides. 

 
El problema és que la taronja no és gens popular, ja que altera els colors i, en definitiva, no agrada. Això podria generar 

una ciutadania enfadada. I què alcalde vol posar-se en contra als veïns per culpa dels fanals? La blanca, per sort per a 
ells, no està prohibida en els nuclis urbans, però la seva temperatura de color no pot superar els 4.200 graus kelvin. En 

sòl no urbanitzable, granges, indústria i instal·lacions esportives no pot passar dels 3.300ºK. 

 
Ull amb el cicle circadià 

La ambre causa un impacte molt inferior en el medi ambient, mentre que la blanca es dispersa molt més. També afecta 
el cicle circadià dels humans, és a dir, el cos: amb la llum càlida, té la sensació que encara és de dia. "L'ideal durant el 

dia és anar passant a llums més vermelles. D'aquesta manera -sosté Paricio-, el nostre cos segrega una hormona, la 

melatonina, que ens va preparant per al descans". Per això mirar el mòbil abans d'anar a dormir és tan dolent. 
 

El responsable de Territori sosté que les ciutats estan "sobreiluminadas". L'efecte es pot mesurar amb facilitat a la 
capital catalana: "Per poder veure la Via Làctia, els barcelonins han de allunyar-se de casa entre 80 i 100 quilòmetres". 

 

Font: Elperiodico.com (5 febrer 2018) 
 

Esplugues rep el Premi Ciutat Sostenible en educació ambiental 
 

El guardó lliurat al Ministeri d'Agricultura reconeix el compromís polític amb el desenvolupament sostenible. 
  

Esplugues ha estat reconeguda amb el Premi Ciutat Sostenible en Educació ambiental en la 15a edició dels guardons 

que atorga la Fundació Fòrum Ambiental, que compten amb la col·laboració de Fira de Barcelona, el Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i Ecoembes. 

 
Aquests premis s'atorguen a aquells municipis de més de 5.000 habitants i als ens locals supramunicipals de l'Estat en 

els quals s'hagin dut a terme actuacions dirigides a la sostenibilitat en un període de dos anys de durada, així com 

mostrat el seu compromís polític amb el desenvolupament sostenible. 
 

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va recollir el premi a Madrid, de mans de la ministra Isabel García Tejerina. "La 
sostenibilitat mediambiental és un principi transversal que està present en la gestió de l'Ajuntament d'Esplugues", ha 

remarcat l'alcaldessa. "En aquests moments, estem elaborant el Pla Estratègic Esplugues 2025, un document que 
recollirà les línies d'actuació per avançar cap a un model de ciutat sostenible, intel·ligent i inclusiva", afegeix. 

Foto: El Periodico 

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180203/catalunya-amplia-plantilla-paraisos-celestes-6598072
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Pilar Díaz assegura que la tasca pedagògica que s'impulsa des de 
l'Ajuntament respon a la voluntat d'implicar infància i joventut en 

l'activitat ciutadana. "Només una actitud decidida i responsable ens 
ajudarà a mantenir el nostre entorn natural. Per construir ciutat, 

preservant el nostre entorn i sent respectuosos amb l'entorn natural, 
sabem que els joves són una peça clau per protegir el nostre planeta, 

començant per Esplugues. Són ciutadania de avui i de demà ", remarca. 

 
Programa d'activitats educatives 

 
El premi reconeix al Programa d'Activitats educatives complementàries 

(PAEC) de l'àmbit d'Educació ambiental, que es realitza a la ciutat des 

de fa més de dues dècades, com a referent en l'àmbit pedagògic. 
 

Des de 1994, es realitzen aquests programes els centres educatius, 
públics i privats, d'Esplugues gràcies als que més de 2.000 alumnes participen cada curs en tallers sobre medi ambient. 

L'objectiu, crear una consciència col·lectiva des de la infància de respecte al medi ambient. 
 

A través del Programa d'Educació Ambiental, inclòs en l'oferta del PAEC, els centres educatius poden escollir entre una 

oferta d'una cinquantena d'activitats com el Reciclatge Creatiu, laInvestigació sobre el bosc, al Mercat d'Intercanvi, Els 
Ratpenats bioindicadors del canvi climàtic , el Taller compra sostenible del material escolar, diverses xerrades o les 

visites a llocs d'interès mediambiental. 
 

Amb aquesta àmplia oferta a la comunitat educativa, l'Ajuntament vol fer efectius els compromisos municipals del Pla 

de lluita contra el canvi climàtic (PAESC) i mantenir el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat. En la 
mateixa línia, l'any 2016 l'Ajuntament va signar el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, impulsat per la Comissió 

Europea, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra 
l'escalfament de la terra. 

 
Font: Elperiodico.com (1 febrer 2018) 

 

Gairebé la meitat de les famílies barcelonines que pateixen pobresa energètica tenen menors a càrrec 
 

El 67,9% dels ciutadans afectats són dones, segons dades de l'Ajuntament. Els Punts d'Assessorament Energètic han 
evitat 5.020 talls de subministrament en un any. Agbar s'ha compromès a no tallar l'aigua a ciutadans en risc d'exclusió 

social. Endesa acumula cinc multes per valor de 350.000 euros per talls a persones vulnerables. 

 
En prop de la meitat de les famílies de Barcelona amb dificultats per 

pagar els rebuts de l'electricitat, l'aigua o el gas, el 48,4%, hi ha 
menors. D'altra banda, en el 54,3% de les llars on viuen persones 

afectades per aquesta problemàtica, la de la pobresa energètica, totes 

elles estan a l'atur i el 67,9% dels que la pateixen són dones. Són dades 
d'un informe que ha presentat aquest dijous l'Ajuntament, elaborat a 

partir de l'anàlisi de les persones que acudeixen als 10 punts 
d'assessorament Energètic (PAE) que hi ha a la capital catalana. 

 
Aquests, que proporcionen informació i ajuda a tots els ciutadans que 

ho sol·licitin i porten un any en funcionament, han atès de moment a 

22.987 persones de 8.310 llars -un estudi universitari de RMIT Europe 
xifra en 170.000 els ciutadans afectats per aquest tipus de pobresa a 

Barcelona, el que es tradueix en el 10% de la població-. A més, ha 
assenyalat la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, els PAE han evitat 5.020 talls de subministrament a famílies 

econòmicament vulnerables. 

 
Entre els èxits del govern municipal, ha anunciat Ortiz, també hi ha el d'haver aconseguit que Aigües de Barcelona 

(Agbar) hagi signat un conveni pel qual es compromet a no tallar l'aigua a ningú sense informar prèviament al consistori, 
per evitar que es vegin perjudicats ciutadans en risc d'exclusió. L'Ajuntament, per la seva banda, es responsabilitza 

d'esbrinar si hi ha una situació de vulnerabilitat en un termini màxim de 15 dies hàbils. En cas que no n'hi hagi, l'empresa 
podrà tornar a contactar amb els afectats i se'ls haurà de donar 30 dies naturals perquè tinguin l'oportunitat de liquidar 

el seu deute i evitar així una suspensió del subministrament. 

 
Després de donar a conèixer el contingut d'aquest conveni, la tinent d'alcaldia ha explicat que s'està treballant perquè 

les altres companyies subministradores signin altres similars i ha informat, més al detall, dels resultats de l'informe 

Foto: Premio Ciudad Sostenible 

Foto: Ecoticias 

http://www.elperiodico.com/es/esplugues/20180131/esplugues-recibe-el-premio-ciudad-sostenible-en-educacion-ambiental-6583920
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sobre les persones ateses en els PAE . Ha assenyalat, entre altres aspectes, que el més freqüent és que tinguin de 35 
a 54 anys i que el 44,9% és de fora d'Espanya, mentre que el 39% ha nascut a Catalunya i el 16,1%, al resta de l'Estat. 

 
Ortiz ha apuntat, així mateix, que el 11,9% de les famílies que sol·licita atenció són monoparentals i que el 4% té a 

algun dels seus membres connectat a una màquina d'assistència sanitària amb connexió elèctrica. El 30% declara viure 
en pisos amb humitats o defectes estructurals. 

 

L'informe també revela que la gran majoria dels atesos no coneix els seus drets com a consumidor d'energia. Així, el 
86% de les famílies no es beneficia del descompte del bo social i el 92,8% no disposa de discriminació horària. 

 
I pel que fa a l'activitat dels PAE, l'estudi mostra que durant el seu primer any d'existència han gestionat 1.200 bons 

socials, a més de 1.428 canvis de potència amb les companyies subministradores que han estalviat als afectats per 

pobresa energètica 54.000 euros. També s'han tramitat 860 canvis de titularitat de contractes. 
 

Aquests punts d'assessorament compten amb un pressupost anual de 2,2 milions d'euros i una plantilla de 50 
professionals. 

 
cinc sancions 

 

Fins a la data, s'han imposat cinc sancions a Endesa per un valor total de 350.000 euros per haver tallat al 
subministrament a famílies sense haver consultat prèviament als serveis socials municipals si estaven en situació de 

vulnerabilitat i haver violat així la llei catalana 24/2015 de pobresa energètica. 
 

Així mateix, hi ha altres 17 expedients sancionadors més, tant contra aquesta companyia com contra GNF, Iberdrola i 

Aitel, que segueixen el seu camí i es troben en diferents fases de tramitació. 
 

El desembre passat una sentència va anul·lar el protocol per a l'aplicació d'aquesta llei però l'Ajuntament la segueix 
considerant plenament vigent. 

 
L'electricitat, d'entre les més cares de la UE 

 

A més de l'estudi municipal, també s'ha presentat un altre realitzat per l'equip universitari de RMIT Europe. El seu 
director, l'investigador Sergio Tirado, ha apuntat que en la majoria de llars on es pateix pobresa energètica "predomina 

la calor elèctric, la qual cosa és problemàtic perquè els preus de l'electricitat a Espanya són dels més alts de la Unió 
Europea (UE ) ". 

 

L'informe de RMIT Europe assenyala, a més, que Ciutat Vella és el districte de Barcelona on hi ha més pobresa 
energètica. El segueixen Nou Barris i Horta-Guinardó. 

 
Font: 20minutos.es (1 febrer 2018) 

 

Retroben al Parc Natural de Montsant una espècie de falguera en perill d'extinció després de 85 anys 
 

El butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural publica ara la troballa d'una Asplenium Sagittatum per part del 
biòleg Roger Pascual a 2014. 

 
La planta s'havia vist per primera i última vegada en l'àmbit del parc en 1929, a la boca d'un avenc. 

 

El butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural ha publicat recentment el retrobament d'una falguera en perill 
d'extinció en l'àmbit del Parc Natural de Montsant, 85 anys després de la seva primera cita. Es tracta del l'Asplenium 

Sagittatum, coneguda vulgarment com a llengua de cérvol, una espècie fàcil de reconèixer per la singularitat de la 
morfologia de les seves fulles, que viu a les escletxes de les pedres, en llocs ombrívols de la muntanya i també a latituds 

més baixes. 

https://www.20minutos.es/noticia/3250231/0/barcelona-evita-5-020-cortes-primer-ano-puntos-asesoramiento-energetico-pae/
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Aquesta planta es va identificar per primera i última vegada al parc a 
la boca d'un avenc en 1929, de la mà del doctor Prudenci Seró, un 

dels primers naturalistes, natural de Cabacés, que va estudiar la flora 
de la zona. Es va especialitzar en briòfits, i va aconseguir crear un 

herbari amb les 500 plantes més corrents del lloc entre els anys 1945 
i 1961. 

  

Posteriorment, els treballs exhaustius dels doctors Julián Molero i 
Roger Pascual el 1976 i 2007, respectivament, no van servir per 

retrobar l'espècie. Tampoc les recerques impulsades pel Parc Natural 
de Montsant entre el 2009 i el 2014. Va ser en 2014 quan el doctor 

Roger Pascual la va retrobar, guiat fins l'avenc per Josep Ramon Miró, 

veí de Cabacés. 
  

A més de la falguera, el butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural ha publicat 29 cites noves i altres dades 
d'interès de la flora del massís de Montsant, aportats pel doctor Roger Pascual. D'aquesta manera, augmenten fins 

1.305 el nombre d'espècies de flora vascular al parc de Montsant, convertint-lo en un dels llocs amb més biodiversitat 
de Catalunya. 

 

Font: Gencat.cat (25 gener 2018) 
 

La UICN celebra 70 anys, i Catalunya fa 28 anys que és membre 
 

La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) celebra aquest any els 70 anys i la participació des 

del Departament de Territori i Sostenibilitat és una de les facetes de l'acció internacional de la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. 

 
La UICN és l'organització ambiental més antiga i extensa del món, i actualment també la més professionalitzada. Com 

a tal, ha estat reconeguda com a organització observadora davant les Nacions Unides. 
 

Creada el 1948, avui reuneix més de 1.300 organitzacions 

(governamentals i no governamentals) de 170 països, i uns 11.000 
científics i experts voluntaris que treballen sota l'objectiu principal de 

conservar la biodiversitat a tot el món. Com a punt de trobada 
d'experts, investigadors, ONG, administracions, comunitats locals i 

empreses, avui la UICN és el fòrum mundial més influent i líder en 

matèria de conservació i de desenvolupament sostenible. Una 
secretaria professional, integrada per uns 1.000 treballadors en més 

de 45 oficines, coordina el compliment del programa de treball de la 
institució, que els membres revisen i voten durant el Congrés Mundial 

de Conservació de la Naturalesa (CMCN). Aquest congrés se celebra 

cada 4 anys. I cada 10 anys la UICN organitza el Congrés Mundial de 
Parcs, dedicat a espais naturals protegits. 

 
Des de la Generalitat s'ha participat en uns i altres, però més intensament en els congressos quadriennals. Un d'aquests 

congressos, el de 2008, va tenir lloc a Barcelona. Va ser acollit pel Govern de la Generalitat de Catalunya (membre de 
UICN des de febrer de 1990), mitjançant l'antic Departament de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb 

l'Administració de l'Estat (representada pel llavors Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí de l'Estat ) i, amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, va ser amfitriona del 4t Congrés Mundial de 
Conservació de la Naturalesa, les activitats es van dur a terme al Centre de Convencions Internacional de Barcelona 

(Fòrum). El 2008 la implicació de la Generalitat de Catalunya va ser més enllà de la simple representació institucional, 
per adoptar un paper coordinador amb les altres administracions implicades, els membres catalans de la UICN, el Comitè 

Espanyol de la UICN i el Secretariat de la UICN. 

 
Tant en el Congrés del 2008 com en els següents (2012 i 2016) el Departament de Territori i Sostenibilitat va participar 

activament, presentant mocions a l'Assemblea de membres: algunes referides al contingut dels Estatuts de la Unió i 
altres de contingut tècnic. Les més rellevants i vinculades amb el pla de treball de la Secretaria de Medi Ambient i 

Sostenibilitat, aprovades el 2012 en el 5è Congrés, són: 
 

La incorporació de criteris de conservació de la natura en les polítiques de planificació territorial. 

El foment de la responsabilitat exterior internacional en relació als impactes sobre la biodiversitat global. 
A l'2016 la participació en el Congrés Mundial es va orientar a defensar una proposta de revisió dels Estatuts de l'entitat, 

per atorgar més rellevància al paper de les administracions locals i regionals en la governança i la protecció efectiva de 
la natura. Una proposta que actualment està sent valorada i que es plantejarà de nou al Congrés de 2020. 

Foto: Generalitat de Catalunya 

Foto: Generalitat de Catalunya 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/304610/ca/retroben-parc-natural-montsant-especie-falguera-perill-dextincio-85-anys.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/304610/ca/retroben-parc-natural-montsant-especie-falguera-perill-dextincio-85-anys.do
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Durant les etapes entre congressos, el Departament es fa càrrec de seguir la implementació de les resolucions que 

promou, de coordinar l'acció dels membres catalans de UICN i de participar en el Comitè Espanyol de la UICN, a més 
d'acollir per delegació el vot del resta de membres de l'estat espanyol identificats com agències governamentals. Amb 

posterioritat als congressos, organitza sessions de retorn per traslladar a la resta de membres i persones i entitats 
interessades, els acords i resultats més rellevants. 

 

Font: Gencat.cat (31 gener 2018) 
 

CEDAT 
 

Primer Congrés Català de Dret Ambiental "El Canvi Climàtic: Una Mirada Des de Catalunya" 

 
La Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili va ser seu del Primer Congrés Català de Dret Ambiental 

"El Canvi Climàtic: una mirada des de Catalunya", que es va celebrar durant els dies 17, 18 i 19 de gener de 2018. 
 

Aquest important esdeveniment va ser organitzat pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona CEDAT, amb el 
suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de Catalunya, i de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

 

 En aquesta primera edició es va abordar el tema del canvi climàtic perquè és prioritat de la comunitat internacional 
afrontar aquest fenomen, tal com ho mostra en el cas català, l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-

2020. 
 

En la Sessió inaugural es va comptar amb la presència i intervenció del senyor Javier Villamayor Caamaño, Tercer tinent 

d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Ciutat Intel·ligent i Seguretat Ciutadana, del Doctor Antoni Pigrau, director del 
CEDAT, de la senyora Marta Subirà i Roca, Secretària de Medi Ambient 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i del Senyor Rector de 
la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré Vidal. 

 
Entre els experts que van participar d'aquest debat acadèmic es 

troben els professors: Michael Mehling del Center for Energy and 

Environmental Policy Research (CEEPR), Massachusetts Institute of 
Technology (MIT); Francesco sindic del Strathclyde Centre for 

Environmental Law and Governance, University of Strathclyde; 
Lorenzo Squintani d'University of Groningen; Javier Sanz Larruga de 

Universidade dóna Coruña; Benjamin Sovacool d'University of Sussex; 

Raphael Heffron d'Energy and Natural Resources Law Institute, Queen 
Mary University of London; Joana Setzer de Grantham Research 

Institute on Climate Change and the Environment, London School of 
Economics and Political Science; Wilhelm Frank de Germanwatch; Michel Prieur de Centre International de Droit Vaig 

comparar de l'environnement (CIDCE), Université de Limoges; Cristina Narbona Ruiz, Exministra de Medi Ambient 

d'Espanya; René Javier Santamaría Arinas de la Universitat de la Rioja. 
 

Es van escoltar comunicacions d'investigadors de variades universitats i diverses temàtiques, el que al final va donar 
com a resultat un veritable enriquiment al debat acadèmic, donant per complert el propòsit en la realització d'aquest 

certamen. 
 

Font: Cedat.cat 

 
Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene.  A new paradigm for earth community – 

III Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC) 17 – 18 May 2018 
 

El III Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC) organitzat conjuntament per Centre d'Estudis de 

Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) i l'Associació d'Estudiants de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) se 
celebrarà del 17 al 18 de maig de 2018 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, 

Espanya. 
 

El CEDAT s'ha convertit gradualment en un punt de referència per al dret ambiental a Espanya i Europa. Els seus 
objectius són generar i socialitzar el coneixement en el camp del dret ambiental. En 2014, va ser seu de la 12a edició 

del Col·loqui anual de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN, que va reunir investigadors i acadèmics de 56 països 

de totes les regions del món. En l'actualitat, el CEDAT està involucrat en diversos projectes d'investigació nacionals i 
internacionals. 

 

 
Foto: CEDAT 

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/2080131_70_aniversari_UICN
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
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La AAEDAT és una associació fundada el 20089 per estudiants i exalumnes de LL.M. de dret ambiental a la Universitat 
Rovira i Virgili. Promou activitats dins de la comunitat universitària per promoure els valors ambientals i socials i crear 

espais per al debat, la reflexió i l'intercanvi amb altres universitats i grups d'investigació. 
 

El III TIEC té com a objectiu proporcionar un fòrum per a investigadors 
principiants i principiants amb diferents antecedents en els quals 

puguin presentar i debatre les seves investigacions i treballs en curs. 

A més, aquest esdeveniment busca crear un ambient amigable per 
conèixer a companys estudiants i col·legues que comparteixen un 

interès comú pel dret ambiental. 
 

El III TIEC és una activitat desenvolupada en el marc del projecte 

d'investigació "Constitució Climàtica Global: Governança i Dret en un 
Context Complex" finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat 

d'Espanya. 
 

Esperem donar-te la benvinguda a Tarragona per aquest Col·loqui! 
 

El tema de la III TIEC és "Ecological Justice and Environmental Law in the Anthopocene. Una nova poaradigm for earth 

community". 
 

Segons l'erudició contemporània, la crisi ecològica no pot enternderse com una cosa temporal, sinó com un canvi 
definitiu i irremeiable, amb un impacte devastador en el medi ambient. Aquests canvis ja identificats en el sistema de 

la terra són de llarga data i inclouen: la pèrdua de biodiversitat, les alteracions en els cilos de nitrogen i fòsfor, l'alt 

nivell de CO2 a l'atmosfera o l'acidificació dels oceans. Tots aquests produeixen canvis en gairebé tots els ecosistemes 
i espècies del planeta. 

 
La noció del Antropoceno connota un canvi en el marc conceptual de les ciències naturals i socials per abordar aquesta 

nova situació planetària. Particulamente en les ciències jurídiques i polítiques, aquesta noció probablement plantegi 
reptes importants per categories ja ben establertes com la justícia, el contracte social, la responsabilitat, la personalitat 

jurídica, els béns comuns, la propietat i la democràcia, entre d'altres. A més, si considerem la preocupació global pels 

problemes ambientals dins d'aquestes disciplines, l'adopció del Antropoceno com un nou paradigma té aúnmás 
possibilitat és d'afectar la forma en què s'aborden els problemes ambientals. 

 
El Comitè organitzador acull amb grat les propostes de presentacions orals o pòsters que aborden el tema general del 

col·loqui. Els enfocaments interdisciplinaris també són benvinguts. 

 
Els possibles temes inclouen: 

"Problemes conceptuals amb la idea de l'Antropocè 
"Antropocè com un canvi de paradigma i els seus efectes en la metodologia de les ciències socials, particularment en 

el Dret. 

"El significat i les complexitats de la divisió de la naturalesa humana en el Antropocè 
"Una crítica del paradigma modern del Antropocè: reflexivitat, teoria actor-xarxa, risc i tecnologia 

"La justícia en el antropocè: la justícia ecològica, l'imperatiu de la responsabilitat, la comunitat de la Terra i 
l'administració planetària. 

"Filosfía del Dret a l'Antropocè: els efectes sobre les nocions de propietat, derehcosm, pluralisme legal, etc. 
"Constitucionalisme ambiental, Jurisporudencia de la Terra i els béns comuns globals. 

"Geoingeniería, Tecnologia i problemes ambientals 

 
Aquells interessats en presentar les seves propostes han d'enviar un resum de no més de 300 paraules aquí. 

 
Data límit per a la presentació de resums: 20 de febrer de 2018. 

 

Com l'idioma oficial del TIEC és l'anglès, tots els resums i pòsters s'han de presentar en aquest idioma. 
 

Comitè Organitzador: 
 

Dr. Antoni Pigrau, Marcs de Armenteras Cabot, Stephanie V. Ascencio Serrato, Jerônimo Basili, Clara Esteve Jordà, 
Beatriz Felipe Pérez, Daniel Iglesias Márquez, Paulina Junca Maldonado, Lorena Martínez Hernández, Gastón Mèdici, 

Itzel Ramos Olivares, Malka San Lucas Ceballos , Jordi Serra i Isabel Vilaseca Boixareu. 

 
contacte 

 
Comitè Organitzador de TIEC (tiec@urv.cat) 

 
Foto: TIEC 
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Font: Tieccolloquium.com 
 

 
Normativa    

 
Unió Europea 

Dictamen de la Comissió, de 26 de gener de 2018, relatiu al pla d'evacuació dels residus radioactius 

resultants del desmantellament de la instal·lació AMI, que forma part de l'emplaçament de la central 
nuclear de Chinon, situada a França. 

Per a més informació: DOUE C 34/1  

 

Decisió d'Execució (UE) 2018/143 de la Comissió, de 19 de gener de 2018, per la qual es confirma o 

modifica el càlcul provisional de les emissions mitjanes específiques de CO2 i els objectius d'emissions 
específiques dels fabricants de vehicles comercials lleugers nous corresponents a l'any natural 2016, en 

aplicació del Reglament (U ·) nº 510/2011 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre 
C (2018) 184] 

Per a més informació: DOUE  L 25/49   

 

Decisió d'Execució (UE) 2018/17 del Consell, de 5 de gener de 2018, que modifica la Decisió d'Execució 

2014/156 / UE, per la qual s'estableix un programa específic de control i inspecció per a les pesqueries 
que exploten poblacions de tonyina vermella a l'Atlàntic oriental i el Mediterrani i peix espasa a la 

Mediterrània i per a les pesqueries que exploten poblacions de sardines i seitons al nord del mar Adriàtic 
[notificada amb el nombre C (2017) 8687] 

Per a més informació: DOUE  L 4/20 

 
Espanya 

 
Reial Decret 6/2018, de 12 de gener, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a la incorporació 

de criteris ecològics en la contractació pública. 
Per a més informació: BOE Núm. 19, de 22 de gener de 2018, pàgines 7991 a 7996 (6 pàgs.) 

 

Instrument de ratificació del Protocol de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilitat i compensació, 
suplementari al Protocol de Cartagena sobre seguretat de la biotecnologia, fet a Nagoya el 15 d'octubre 

del 2010. 
Per a més informació: BOE Núm. 17, de 19 de gener de 2018, pàgines 7489 a 7496.  (8 pàgs.) 

 

Catalunya 
 

Ordre ARP / 246/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aprova el reconeixement transitori i el Reglament 
de la Indicació Geogràfica Protegida Brandi del Penedès, i es reconeix el seu Consell Regulador 

provisional. 

Per a més informació: DOGC Núm. 7488, de 6 de novembre de 2017, pàgines 1 a 13 (13 pàgs.) 

 

Ordre ARP / 243/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el reconeixement transitori i el Reglament 
de la Indicació Geogràfica Protegida Ratafia Catalana, i es reconeix el seu Consell Regulador 

provisional. 

Per a més informació: DOGC Núm. 7484, de 30 d’octubre de 2017, pàgines 1 a 12 (12 pàgs.) 

 

Jurisprudència   
 

Unió Europea 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Sisena), de 18 de gener de 2018, assumpte C-

58/17, per qual resol una petició de decisió prejudicial respecte al règim per al comerç de drets d'emissió 

de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea, Directiva 2003/87 / CE, Normes transitòries per a 
l'harmonització de l'assignació gratuïta de drets d'emissió. Emissions derivades de la combustió de 

carboni parcialment oxidat. Residus líquids. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia  

 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 19 d'octubre de 2017 (petició de decisió prejudicial 

plantejada pel College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Països Baixos) - Vion Livestock BV / 

https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018A0131(01)&qid=1517852758261&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0143&qid=1518125364852&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0017&qid=1518125824022&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-677.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7488/1642383.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7488/1642383.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641469.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
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Staatssecretaris van Economische Zaken. Organització comuna de mercats - Protecció dels animals 
durant el transport - Restitucions a l'exportació - Reglament (UE) nº. 817/2010 - Reglament (CE) núm. 

1/2005 - Obligació d'actualitzar una còpia del quadern de bord o full de ruta fins a l'arribada dels animals 
al primer lloc de descàrrega al tercer país de destinació final - Recuperació dels imports pagats 

indegudament. 
Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

 

Espanya 

Sentència del Tribunal Suprem de 19 de gener de 2018. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 

Primera. Recurs de Cassació Contenciós-Administratiu (L.O. 7/2015). Interposat per Iberdrola Generació 
S.A.U. contra la sentència de 3 de maig de 2017 de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa - 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, relativa a la rectificació del Cens telemàtic 

d'aprofitament hidràulics per a usos industrials, també respecte de l'Impost sobre el dany mediambiental 
causat per determinats usos i aprofitaments de l'abua embassada, específicament l'embassament de Sant 

Estevo, aprofitaments de Sant Esteve i i Sant Esteve II. 

Font: Poder Judicial 

 

Sentència del Tribunal Suprem de 27 de desembre de 2017. Sala del Contenciós-Administratiu Secció 

Cinquena. Recurs Ordinari. Interposat pels Ajuntaments de Posada de Valdeón, Oseja de Sajambre, les 

Juntes Veïnals del Reial Consell de Valdeón, Sant Marina de Valdeón, Caín, contra el Reial Decret 
389/2016, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals, per tal 

d'obtenir la nul·litat per raons juridicomaterials entre les quals es troba l'exclusió del règim de 
compensacions impost específicament per Pics d'Europa per la Llei especial de la seva creació. 

Font: Poder Judicial 

 
Catalunya 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2 d'octubre de 2017. Sala del Contenciós-
Administratiu, Secció Segona. Recurs d'Apel·lació contra Sentències No. 17/2017. Interposat per dos 

ciutadans contra la sentència d'Amparo Ordinari de drets fonamentals que estima parcialment les 
peticions d'aquests ciutadans en contra de l'Ajuntament de la Galera, per la seva inactivitat en el control 

i correcció de la contaminació acústica que general la pista esportiva municipal confrontant amb el seu 

domicili, la qual cosa lesiona els drets fonamentals a la integritat física i moral, a la intimitat personal i 
familiar ia la inviolabilitat del domicili. 

Font: Poder Judicial 

 

Articles   

 Morron Lingl, Christian (2018). Anul·lada a França una norma en matèria d’avaluació d’impacte 
ambiental en aplicació del principi de no regressió ambiental. 

 Morron Lingl, Christian (2018). Consulta pública de la UE sobre el reglament de trasllat de residus. 
 Fabiarz Mas, Alexandra (2018). La Directiva sobre soroll exterior generat per determinades màquines 

sotmesa a consulta pública per a la seva avaluació i possible revisió.  

 Radovich, Violeta (2017).  Aportacions sobre la integració del Dret Marítim Ambiental i Dret de la Mar 
cap a la prevenció i precaució de la contaminació de l’ambient marí.  

 
Publicacions de membres del CEDAT Capítols de llibres o articles de revistes Capítulos de libros o artículos de revistas 

 Felipe Pérez, Beatriz; Ortiz-Paniagua, Carlos Francisco (2017). Migración, deterioro ambiental y cambio 
climático: hacia un modelo bajo la perspectiva del análisis regional. En: “Revista Acta Universitaria”.  

Vol. 27 (NE-1).  

 Borràs Pentinat, Susana; Felipe Pérez, Beatriz (2017).  Las migraciones ambientales: un análisis de las 
actualizaciones jurídico-políticas. En: “Refugiados Ambientais”.  Editora Universidade Federal de 

Roraima-UFRR.  
 Pigrau Solé, Antoni; Jaria i Manzano, Jordi (2017). Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia 

una matriz conceptual para la gobernanza global. Informe final Proyecto de investigación.  Working 

Paper No. 11.  Febrero 2017.   
Publicacions de recent adquisició  Disponibles a CRAI 

 Saladié, Óscar; Oliveras, Josep.  Desenvolupament sostenible. Tarragona: Publicacions URV, 2010. 
 Baird, Colin; Cann, Michael. Química ambiental .  2ª ed. (5ª ed. Original). Barcelona: Reverté, 2014.  

 García Asencio, José Miguel. Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en España.  Barcelona: Atelier, 2017. 
 

 

 El butlletí informatiu és un servei gratuït del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
Per a altes o baixes de subscripció, comentaris o suggeriments, escriure a cedat@urv.cat 

https://www.facebook.com/CEDAT.URV 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0383&qid=1518126342570&from=ES
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8270867&links=medio%20ambiente&optimize=20180129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262060&links=medio%20ambiente&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8252660&links=medio%20ambiente&optimize=20180111&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/anulada-en-francia-una-norma-en-materia-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-en-aplicacion-del-principio-de-regresion-ambiental/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/anulada-en-francia-una-norma-en-materia-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-en-aplicacion-del-principio-de-regresion-ambiental/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/consulta-publica-de-la-ue-sobre-el-reglamento-de-traslado-de-residuos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/consulta-publica-de-la-ue-sobre-el-reglamento-de-traslado-de-residuos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-directiva-sobre-ruido-exterior-generado-por-determinadas-maquinas-sometida-consulta-publica-para-su-evaluacion-y-posible-revision/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-directiva-sobre-ruido-exterior-generado-por-determinadas-maquinas-sometida-consulta-publica-para-su-evaluacion-y-posible-revision/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/01/2018_01_29_Radovich_Contaminacion-marina.pdf
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/01/2018_01_29_Radovich_Contaminacion-marina.pdf
https://www.academia.edu/35076964/Migración_deterioro_ambiental_y_cambio_climático_hacia_un_modelo_bajo_la_perspectiva_del_análisis_regional
https://www.academia.edu/35076964/Migración_deterioro_ambiental_y_cambio_climático_hacia_un_modelo_bajo_la_perspectiva_del_análisis_regional
https://www.academia.edu/35076964/Migración_deterioro_ambiental_y_cambio_climático_hacia_un_modelo_bajo_la_perspectiva_del_análisis_regional
https://www.academia.edu/35076964/Migración_deterioro_ambiental_y_cambio_climático_hacia_un_modelo_bajo_la_perspectiva_del_análisis_regional
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%2011.pdf
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