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Març 2018 Butlletí informatiu nombre 98 Tarragona 

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

 

Ciutats 

Greenpeace ha organitzat una campanya juntament amb deu ciutats espanyoles per promoure la sostenibilitat en 

l’entorn urbà, particularment, transformant-lo i generant espais més amables i biodiversos, que haurien de revertir en 

una conscienciació sobre les pràctiques més devastadores que la concentració de la població en les ciutats té sobre el 
Sistema Terra. Segons l’organització, al 2007, per primera vegada, la població urbana planetària va superar la població 

rural, mentre que les dos grans àrees metropolitanes del territori espanyol, Barcelona i Madrid, es preveu que superin 
juntes els dotze milions d’habitants (5,7 milions la primera, 6,7 la segona) el 2030. 

Certament, les grans ciutats es constitueixen en centres gravitatoris que atrauen recursos i oculten els efectes del seu 
consum en el metabolisme social global, així como la seva dependència en relació amb les àrees perifèriques, tot 

promovent dinàmiques de sobreexplotació i empobriment. En aquest sentit, les àrees metropolitanes i les ciutats globals 

mostren les mancances de sostenibilitat i les inequitats de l’economia-món capitalista, operant com a nòduls del sistema, 
al mateix temps que reproduccions a escala de les seves deficiències. En aquest sentit, prendre consciència de la 

fragilitat dels entorns urbans i recuperar estructures de ciutat més sostenibles, equitatives i connectades amb el món 
rural i la natura sembla una estratègia prioritària en la reacció global contra el deteriorament ambiental, al mateix temps 

que acosta les polítiques públiques d’adaptació i mitigació davant de la crisi ambiental a la ciutadania, permetent el seu 

apoderament al mateix temps que la seva conscienciació. 

Grans ciutats com Madrid o Barcelona, ecosistemes fràgils i dependents que reposen en l’atracció massiva de recursos 

d’un rerepaís cada vegada més difús, han d’avançar en el camí de la implementació d’estratègies basades en la 
sostenibilitat, la precaució, la cooperació i la justícia, de manera que augmenti la seva resiliència, al mateix temps que 

disminueix la seva pressió sobre l’entorn. En definitiva, les ciutats apareixen com a àmbits propicis per a la innovació 

política en aquest terreny, més enllà de les dinàmiques estatals, cada vegada més sensibles als fenòmens de captura 
del regulador i més allunyades de la intervenció sobre el terreny. Per tot això, la iniciativa de Greenpeace sembla 

extremadament prometedora. 
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Agenda    

 
8º Fòrum Mundial d l’Aigua 

Data i lloc: 18 a 23 de març de 2018; Brasília, Brasil 
Organitza: World Water Council 

Per a més informació: worldwaterforum.org 

 
BRV-EQAR-Congress Construction Material Recycling 

Data i lloc: 22 març 2018; Viena, Àustria 
Organitza: BRV-EQAR 

Per a més informació: congressconstructionmaterialrecycing.com  

 
XVIII Seminari sobre Legislació i Política Urbanística i d’Habitatge 

Data i lloc: 22 a 23 de març de 2018; Conca, Espanya 
Organitza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Per a més informació: uimp.es 
 

Dia Mundial de l’Aigua 2018 “Gestió de les sequeres i les inundacions a Espanya” 

Data i lloc: 23 març 2018; Barcelona, Espanya 
Organitza: Institut de Recerca d l’Aigua – Universitat de Barcelona 

Per a més informació: ub.edu 
 

XV Assemblea del Col·legio d’Ambientòlegs de Catalunya 

Data i lloc: 7 abril 2018; Barcelona, Espanya. 
Organitza: COAMB 

Per a més informació: coamb.cat 
 

Notícies    
 

Internacional 

 
És possible aturar la desforestació per a l'any 2020? 

 
Aconseguir aturar la desforestació per a l'any 2020 és un ambiciós repte proposat en els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible que va ser objecte de debat durant els últims tres dies a Roma. 

 
Acabar amb la pèrdua de massa forestal es podria aconseguir, en gran part, frenant la conversió dels boscos en àrees 

agrícoles, explica Eva Mueller, directora de la divisió de polítiques i recursos forestals de l'Organització de les Nacions 
Unides per a l'Alimentació i l' Agricultura. 

 

En els últims vint anys, la taxa de desforestació net s'ha reduït en més del 50% a nivell mundial, però Mueller va matisar 
que la reducció no ha estat igual en totes les regions. 

 
Hi ha regions on la cobertura forestal ha augmentat, com ara Europa, mentre que a l'Àfrica i Amèrica Llatina la 

desforestació és, lamentablement, bastant alta tot i haver disminuït en els últims vint anys. 
 

Mueller va destacar que la zona amb major desforestació de la regió és 

la selva amazònica. 
 

Un altre factor a tenir en compte és que l'augment de població provoca 
el creixement de la demanda de productes agrícoles i aquesta, al seu 

torn, la conversió dels boscos en terres cultivables. 

 
Malgrat aquesta cadena de factors, Mueller va destacar que, en els últims 

vint anys, més de vint països van aconseguir augmentar la seva producció 
alimentària mantenint la cobertura forestal. 

 
"S'ha fet a través de bones polítiques, bons instruments financers, i 

també, per descomptat, una intensificació de la producció agrícola en el 

mateix terreny per no haver de expandir el terreny per produir aliments". 
 

Foto: UN 

http://www.worldwaterforum8.org/
https://www.dropbox.com/s/d438clfx5410vgq/BRV-Programm_EQAR-English_RZ03_final%2BHotelres.pdf?dl=0
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=640X&anyaca=2017-18
http://www.ub.edu/aigua/ca/activities/show/objects_id/1912
https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/el-7-dabril-celebrarem-la-xv-assemblea-del-coamb-no-hi-faltis/
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Els representants d'Amèrica Llatina en el llistat són Xile, la República Dominicana, Guyana, Mèxic, Perú i Costa Rica. 
L'experta ens va explicar el cas d'aquest últim país on va treballar durant deu anys. 

 
"És un país que ha augmentat la seva cobertura forestal increïblement. A causa d'una sèrie de polítiques, sobretot, la 

política dels pagaments per serveis ambientals que ha permès al país mantenir i augmentar la seva cobertura forestal 
pagant els serveis ambientals que brinden els països. d'aquesta manera els agricultors, que normalment desbosquen, 

han mantingut el bosc i se'ls ha pagat una suma per recompensar aquesta acció ". 

 
La participació activa d'uns cinquanta joves va ser un altre dels punts rellevants de l'esdeveniment. Entre les seves 

propostes va destacar la importància de mantenir els boscos per a les generacions futures i enfortir l'educació sobres 
qüestions forestals a tots els nivells. 

 

La conferència va finalitzar amb propostes sobre quatre àrees específiques, segons ens va explicar Mueller. 
 

"Un és el maneig integrat dels territoris; altre és la producció sostenible i les cadenes de valor sostenibles, tant en el 
sector forestal com en el sector agrícola, un tercer tema són les polítiques i la governança forestal que encara presenten 

problemes en molts països i ha de millorar-se ". 
 

En darrer lloc, Mueller va destacar el reconeixement d'elements innovadors que serviran per accelerar el progrés com, 

per exemple, les noves tecnologies o els avenços en el camp de la investigació.  
 

Font: News.un.org (23 febrer 2018) 
 

D’Amèrica per al món: comunitats comparteixen idees innovadores que salven el planeta 

 
Aquestes iniciatives i moltes altres que s'acosten al "sud" del planeta, ple de països de baixos i mitjans recursos, no 

només poden canviar la vida de les comunitats i els ecosistemes, sinó que contribueixin a l'avenç dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides , com ara la fam zero, l'acció contra el canvi climàtic i la igualtat de 

gènere. 
 

Des de fa 25 anys es porta a terme el Programa de Petites Donacions, un projecte coordinat pel Programa de l'ONU per 

al Desenvolupament ( PNUD ) que, a través de subsidis del Fons Mundial per al Medi Ambient (GEF) ha demostrat que 
iniciatives comunitàries locals de petita escala poden aconseguir un impacte positiu sobre els problemes ambientals 

globals. 
 

"Nosaltres vam lliurar donacions a les comunitats i ells desenvolupen les seves pròpies solucions, per exemple, com fer 

maneig participatiu d'àrees protegides, com protegir la diversitat, com enfrontar el canvi climàtic des de la mitigació, 
així com des del punt de vista d'adaptació, i com manejar el tema de degradació de la terra ", diu Ana Maria Currea, 

especialista en comunicacions i gestió de coneixement per al Programa de Petites Donacions ( PPD ). 
 

Les més de dues dècades del Programa han donat suport a organitzacions no governamentals i comunitats rurals, 

incloses dones, indígenes i joves, a frenar la degradació mediambiental. Aquestes solucions ara estan sent compartides 
des de la regió d'Amèrica Llatina i el Carib cap a la resta del món i viceversa. 

 
"Ens vam adonar que hi havia un gran buit entre el nostre èxit a nivell nacional, i a nivell global, i que necessitàvem 

compartir aquests projectes tan reeixits a nivell regional. Amb la qual cosa vam crear una nova plataforma que es diu 
la plataforma de cooperació sud-sud per a la innovació a nivell comunitari, on nosaltres recolzem l'intercanvi entre 

comunitats i de la societat civil, perquè puguin aprendre l'un de l'altre de les pràctiques que s'han desenvolupat en el 

terreny ", explica Currea. 
 

El cultiu d'algues marines, Belize cap a Cuba i Colòmbia 
 

A la dècada dels 90, la deficient regulació i la sobrepesca, així com les 

pressions antropogèniques en els ecosistemes marins, va fer que la 
població de peixos en la comunitat pesquera de Placencia, Belize, es 

reduís considerablement, posant en risc els mitjans de vida dels seus 
habitants. 

 
Per salvar la seva forma de vida, la cooperativa local de pescadors va 

començar a experimentar amb el cultiu d'algues marines, que 

proporcionen un hàbitat natural per a moltes espècies marines i 
absorbeixen l'excés de nutrients en l'ecosistema. 

 Foto: UN 

https://news.un.org/es/interview/2018/02/1427641
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El 2009, la cooperativa va sotmetre el projecte al Programa de Petites Donacions per al qual van rebre dos subsidis 
consecutius de 90.000 dòlars. Això li va donar l'oportunitat a la comunitat d'augmentar els cultius i fins i tot començar 

a utilitzar les algues marines com a ingredients per a altres negocis, com ara la venda de batuts. 
 

"Es tracta d'una solució viable i sostenible que proveeix beneficis mediambientals i socials, i és un excel·lent exemple 
de com ha de ser l'un desenvolupament humà sostenible. El cultiu d'algues marines és bo per al medi ambient, bo per 

a les persones, proveeix seguretat alimentària i hàbitat marí per crustacis ", expressa Leonel Requena, coordinador 

nacional del programa de petites donacions a Belize. 
 

Aquesta solució va ser compartida no només amb la resta de Belize, sinó amb comunitats similars a Colòmbia i Cuba, 
que van visitar Placencia el 2017 en ocasions diferents, i a més després van rebre ajuda tècnica en els seus propis 

països. 

 
Com a resultat, dones i homes d'una cooperativa de l'illa de Providència a Colòmbia van desenvolupar un projecte pilot 

per cultivar algues marines i la delegació cubana va poder més compartir els seus coneixements sobre el cultiu de les 
esponges. 

 
"Hem estat pioners d'una gran quantitat de projectes innovadors en els nostres paisatges marins, i aquests resultats 

són el que li estem oferint al món, especialment a la regió del Carib", afegeix Requena. 

 
Belize més és el gestor d'un altre projecte que va rebre reconeixement en la Conferència de l'ONU sobre el Canvi 

Climàtic ( COP23 ). L'ONG Fragments of hope (Fragments d'Esperanza), liderat per Lisa Carn, ha restaurat més de 
90.000 escolars a la barrera de Belize. 

 

"El seu treball ara ha estat promogut a Cuba i Jamaica, i fa poc, gent del Marroc va venir a veure i a aprendre com es 
fa", explica Requena. 

 
Les "cuines màgiques" uneixen a Xile, Hondures, El Salvador i Uruguai contra el canvi climàtic 

 
Però Belize no és l'únic país d'Amèrica amb una visió innovadora per ajudar el planeta. A Xile, comunitats rurals amb el 

suport del Programa de Petites Donacions han dissenyat una sèrie de tecnologies per combatre el canvi climàtic entre 

les quals es troben estufes de baix consum d'energia, conegudes com les "cuines màgiques", forns i assecadors solars 
i forns d'argila, entre d'altres. 

 
Aquestes tecnologies redueixen l'ús de la llenya i la desforestació que comporta i impacten positivament la salut de les 

comunitats a l'evitar l'exposició al fum de la fusta i les malalties respiratòries en nens i ancians. A més, estalvien temps 

que pot dedicar-se a altres activitats com educació, temps familiar i descans. 
 

Continuar llegint la notícia completa: News.un.org (15 febrer 2018) 
 

Salvant al jaguar, l’emblemàtica -i amenaçada- espècie d’Amèrica Llatina 

 
Amèrica Llatina compta amb més àrees protegides que cap altra regió del món. Però aquesta fita no ha estat suficient 

per garantir el futur del jaguar, el felí més gran del continent americà. 
 

En el passat, abundants poblacions de jaguar habitaven des del sud-oest dels Estats Units fins a Argentina. Avui només 
queden 64.000 exemplars de Panthera onca en la vida silvestre, i 90% d'ells estan confinats a l'Amazònia, especialment 

al Brasil. 

 
Els jaguars d'avui ocupen la meitat del seu rang històric. La fragmentació del territori ha tornat cada vegada més 

vulnerables a aquests felins, incapaços de caçar i apariar-se en àrees petites. En poc més de dues dècades, les 
poblacions de jaguar han disminuït fins a 25%. 

 

L'expansió urbana i agrícola és responsable de la pèrdua d'hàbitat, però el crim organitzat també ha cobrat el seu preu 
en l'espècie. Venerat per les antigues cultures prehispàniques com una icona de poder associat amb els déus, el jaguar 

s'enfronta ara a la cobdícia dels traficants que venen parts del seu cos als mercats asiàtics àvids pel seu suposat valor 
medicinal. 

https://news.un.org/es/story/2018/02/1426992
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La connexió perduda entre les Amèriques 

 
Fa només 20 anys les subpoblacions de jaguar estaven 

interconnectades. Un lloc clau per mantenir el flux genètic de l'espècie 
era Panamà, una nació plena de boscos tropicals que enllacen el nord 

i el sud del continent. 

 
Però el ràpid desenvolupament urbà i industrial concentrat en els 

marges del canal interoceànic, que travessa el país de costa a costa, 
ha creat un obstacle insalvable per a la interacció entre les poblacions 

de jaguar. 

 
Fa 10 anys que no es veu un jaguar en els parcs naturals adjacents 

al canal. L'espècie es va veure forçada a buscar refugi en els extrems meridionals del país i en algunes zones aïllades, 
explica Ricardo Moreno , investigador associat de l'Institut Smithsonian d'Investigacions Tropicals i qui presideix la 

Fundació Yaguará , dedicada al monitoratge i la protecció dels felins. 
 

Aquesta dinàmica es repeteix en tota la regió i ha desembocat en una altra greu amenaça contra l'espècie: el conflicte 

amb la ramaderia. Davant la pèrdua de territoris i preses naturals, el jaguar es veu forçat a caçar animals domèstics i 
immediatament es converteix en blanc de les represàlies humanes. 

 
Des de 1989, 360 jaguars han mort a Panamà en mans de angoixats ramaders. 

 

La Fundació Yaguará i el Ministeri de l'Ambient panameny treballen junts des de l'any passat per a monitoritzar les 
poblacions de felins i educar els camperols sobre la importància de les espècies. Juntament amb altres organitzacions 

locals han col·locat 500 estacions de "càmeres trampa" en les selves i han creat nous canals comunicació perquè els 
ramaders demanin assistència oficial abans d'optar pel rifle. 

 
Amenaces emergents 

 

Mentre governs, científics i conservacionistes avancen en la preservació del jaguar i el seu hàbitat a tot Amèrica Llatina, 
un altre perill plana sobre el felí: l'augment de la caça furtiva per al tràfic il·legal. 

 
Continuar llegint la notícia completa: Unenvironment.org (28 febrer 2018) 

 

“Som l’ultima generació que pot canviar el rumb del planeta”: Jeffrey Sachs 
 

Durant la sessió inaugural del Pacte Global per al Medi Ambient, el destacat economista va afirmar que es necessita un 
canvi de comportament urgent i dramàtic per salvar el món d'un desastre ecològic. Durant la sessió inaugural del Pacte 

Global per al Medi Ambient, el destacat economista va afirmar que es necessita un canvi de comportament urgent i 

dramàtic per salvar el món d'un desastre ecològic. 
 

Jeffrey Sachs és sens dubte un dels economistes més rellevants del món. Les seves tesis sobre la pobresa i el 
desenvolupament sostenible, entre altres temes, són de consulta obligada per a qui vol entendre la situació del planeta 

i trobar alternatives per transformar-la. 
 

Per aquesta preeminència, Sachs va ser el convidat d'honor al Pacte Global per al Medi Ambient, una important reunió 

que congrega líders socials i polítics per parlar sobre aquest tema que cobra cada vegada més importància per al futur 
de l'espècie humana. 

 
n aquest sentit, el missatge de Sachs va ser contundent: urgeix un canvi de comportament per salvar el planeta del 

desastre. Segons l'economista, un sistema d'energia basat en el carbó i el petroli està portant al món a un desastre 

ecològic. 
 

Foto: UN Environment 

https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/salvando-al-jaguar-la-iconica-y-amenazada-especie-de-america-latina
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La I encara que acords com el de París el 2015, en què més de 100 països es van comprometre a limitar les seves 
emissions contaminants per controlar l'escalfament global, són eines fonamentals, "això no necessàriament canvia les 

nostres accions ni ens salva de nosaltres mateixos", va afirmar Sachs. 
 

La paradoxa és que encara que som "addictes al mal comportament" 
ambiental, també som al mateix temps l'última generació que pot 

transformar aquesta situació. "Per a la propera serà molt tard i 

l'extinció massiva serà irreversible". 
 

D'aquí la importància d'esdeveniments com el Pacte Global, ja que 
reuneixen actors de tots els estaments per decidir els passos que s'han 

de seguir per canviar el rumb. Per exemple, segons Sachs, d'aquí a 

2020 ha d'haver un nou acord adoptat per l'ONU que parteixi d'una 
nova visió de desenvolupament adaptada al medi ambient. 

 
"El temps es va esgotar per al petroli i el carbó. Això ja no és segur 

per al planeta ni per a l'ésser humà. Necessitem reemplaçar per 
energies netes. Hem de construir una nova cara per a la humanitat, la cara de la sostenibilitat", va concloure Sachs. 

 

Font: Semana.com (1 març 2018) 
 

Aprovat el primer acord sobre drets humans i medi ambient per a Amèrica Llatina i el Carib 
 

Associació Ambient i Societat participar com a part dels representants del públic en el llarg procés de negociació de 

l'Acord "regional per a l'accés a la informació, la participació pública i la justícia en assumptes ambientals", que reuneix 
24 estats de la regió. El procés que va començar al 2012 acaba de concloure aquest cap de setmana a San José, Costa 

Rica. 
 

Després de cinc anys, el nostre treball d'incidència finalitza amb la 
consecució del primer Tractat ambiental de Llatinoamèrica i el Carib i 

més el primer instrument vinculant on s'inclou una protecció expressa 

als defensors de drets humans ambientals. 
 

Per Natàlia Gómez, investigadora d'Ambient i Societat i representant 
del públic en la negociació, és un acord històric, que sens dubte posa 

les bases perquè els defensors ambientals tinguin més protecció, i 

totes les persones de la regió garanteixin de manera efectiva els drets 
d'accés, la democràcia ambiental i la protecció del medi ambient. 

 
El tractat es proposa com un instrument que materialitzarà el Principi 

10 de la Declaració de Rio de 1992, la transparència de les entitats 

governamentals i privades, la democratització ambiental, el dret a l'accés a la informació com a dret fonamental i 
l'enfortiment de les capacitats tant dels estats com de la societat civil. 

 
El caràcter vinculant de l'acord demostra la voluntat dels Estats per adoptar dins de les seves legislacions estàndards 

més alts que vetllaran per la consolidació de la democràcia i el desenvolupament sostenible participatiu. 
 

Recordem que l'Amèrica Llatina i el Carib és una regió caracteritzada per la vulneració contínua i sistemàtica dels drets 

humans i una alta conflictivitat ambiental. La creixent onada d'assassinats i investigacions perpetrades contra els 
defensors ambientals és mostra d'això. Aquest instrument visibilitza la lluita ambiental que milers de defensors donen 

tots els dies a les nostres contrades. 
 

No obstant això, no tot és guany, cal reconèixer que l'esperit de l'acord es va veure retallat per les postures regressives 

de diversos països, entre aquests Colòmbia. 
 

En aquesta reunió la delegació colombiana es va mantenir reticent a cedir en punts fonamentals per a la solidesa de 
l'acord. Va insistir en la definició restrictiva de "públic" a persones nacionals o sota la jurisdicció de l'estat part excloent 

estrangers; va buscar la limitació de l'abast d ' "autoritat competent"; abanderar l'anul·lació del comitè de seguiment 
òrgan essencial per a donar-li compliment i aplicació a l'acord (que finalment va quedar en l'acord tot i que amb un 

mandat més restringit); i va intentar sense èxit la supressió de l'article que prohibia la formulació de reserves al tractat. 

 
En passades sessions, Colòmbia havia manifestat posicions regressives del mateix tarannà. Per exemple, quan es va 

negociar l'article sobre el dret a la justícia ambiental, el país va sol·licitar que es canviés l'obligació de l'Estat de garantir 
aquest accés a la justícia per l'obligació de sol facilitar. A més, el nostre país va sol·licitar eliminar les referències a 

Foto: Ambiente y Sociedad 

Foto: Semana 

http://sostenibilidad.semana.com/amp/pacto-global-para-el-medio-ambiente-2018/39621
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establir òrgans especialitzats en matèria ambiental, a les mesures per a facilitar la prova del dany ambiental, ja 
encoratjar l'establiment de criteris judicials uniformes com ara el principi in dubio pro natura. El que més planeta 

inquietud és que tots aquests temes ja fan part de la Constitució, el marc legislatiu o la jurisprudència nacional en 
matèria ambiental i de drets humans pel que no és clara la motivació del país a excloure'ls de l'acord. 

 
Tot i les dificultats; estratagemes polítiques i dilatacions, avui Amèrica Llatina i el Carib fan història. Ara està en mans 

del Congrés de la República i la Cort Constitucional que aquest acord sigui ratificat i entri en vigor com més aviat millor 

a casa nostra. Com a societat civil seguirem fent seguiment a la ratificació i implementació de l'acord. 
 

Font: Ambienteysociedad.org (4 març 2018) 
 

Unió Europea 

 
Canvi Climàtic fa que l'Àrtic sigui més càlid que algunes parts d'Europa, diuen científics. 

 
Un inusual escalfament prop del Pol Nord està enviant una ràfega de fred àrtic sobre Europa, un esdeveniment que pot 

donar-se més sovint com a conseqüència de l'escalfament global provocat per l'home, van dir el dilluns científics. 
 

A l'extrem nord de Groenlàndia, el centre meteorològic Cape Morris Jesup ha tingut un rècord de 61 hores de 

temperatures per sobre del punt de congelació en el que va de 2018, el que va ser vinculat a un estrany retrocés del 
gel marí a la foscor del hivern àrtic. 

 
"Mai ha estat tan extrem", va dir Ruth Mottram, científica de l'Institut Meteorològic de Dinamarca. La calor arriba a 

l'Àrtic tant des de l'Atlàntic com a través de l'Estret de Bering. 

 
Al voltant de tota la regió àrtica, les temperatures són ara d'aproximadament 20 graus Celsius per sobre del que és 

normal i se situen en menys 8 graus, d'acord amb els càlculs de l'institut. 
 

Cap al sud, una inusual tempesta de neu va colpejar el dilluns Roma. 
En ciutats que van des de Varsòvia a Oslo, les temperatures van caure 

amb força pels vents de l'est. 

 
Ja en 1973, un estudi va suggerir que un oceà Àrtic sense gel podria 

fer que regions situades al sud fossin més fredes. "Aquesta variació 
del clima continua amb una força i persistència aterridores", va tuitejar 

el professor Lars Kaleschke, professor de la Universitat d'Hamburg. 

 
"La pregunta és si això es produirà més sovint. Aquest és solament un 

esdeveniment, de manera que és difícil establir una relació causal ", 
va dir Kaleschke a Reuters. 

 

El gel marí a l'oceà Àrtic està en un mínim històric per a fins de febrer 
de 14,1 milions de quilòmetres quadrats, d'acord a dades dels Estats Units. Això és al voltant d'un milió de quilòmetres 

quadrats menys que el normal, una superfície similar a la d'Egipte. 
 

"El que alguna vegada considerem anomalies s'estan convertint en la nova normalitat. El nostre clima està canviant 
davant els nostres ulls i tenim poc temps per evitar que això empitjori significativament ", va dir a Reuters Erik Solheim, 

funcionari de clima de l'ONU. 

 
Segons l'acord climàtic de París 2015, gairebé 200 nacions van acordar limitar l'augment de les temperatures a "molt 

per sota" de 2 graus Celsius per sobre de l'era preindustrial. 
 

Font: Reuters.com (28 febrer 2018) 

 
5 formes en què el Regne Unit lidera la guerra contra el plàstic 

 
El canvi en l’opinió pública, juntament amb les noves restriccions per exportar residus plàstics a la Xina, van obligar a 

les empreses i als organismes governamentals a reconsiderar les estratègies tradicionals sobre el plàstic. 
 

Fa només dos mesos que va començar 2018 i ja hem estat testimonis d'una sèrie de mesures concretes en el nou any 

per part del Regne Unit per combatre la contaminació per plàstic. El canvi en l'opinió pública, juntament amb les noves 
restriccions per exportar residus plàstics a la Xina (que anteriorment absorbia el 66% d'aquest tipus de deixalles del 

Regne Unit ), van obligar a les empreses i als organismes governamentals a reconsiderar les estratègies tradicionals 
sobre la matèria . 

Foto: Reuters 

http://www.ambienteysociedad.org.co/es/aprobado-el-primero-acuerdo-sobre-derechos-humanos-y-medio-ambiente-para-america-latina-y-el-caribe/?utm_content=bufferd554d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1GA2DL-OUSLW
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1. La Reina Isabel prohibeix l'ús de plàstics d'un sol ús. 

 
El Palau de Buckingham ha implementat un pla per eliminar l'ús de 

plàstics sol ús de les propietats reals. El nou pla posa fi a l'ús de 
palletes i ampolles de plàstic en àrees de menjador públiques i 

privades, on s'instal·laran empaquetatges biodegradables. La reina 

sembla haver-se inspirat després de treballar en una pel·lícula sobre 
la vida silvestre al costat de Sir David Attenborough, la recent 

participació en la sèrie de la BBC Blue Planet 2 ha estat elogiada per 
aconseguir atreure més atenció al problema de la contaminació per 

plàstic en els oceans del món. 

 
2. Els restaurants abandonen els sorbets de plàstic 

 
Un nombre creixent de restaurants i pubs del Regne Unit s'estan unint al moviment global per acabar amb l'ús de 

sorbets de plàstic. Cadenes com Costa Coffee, Pizza Express, Wagamama Restaurants i Wetherspoons han posat en 
marxa plans per eliminar l'ús de palletes no biodegradables en 2018. Diversos establiments independents també han 

seguit l'exemple, encoratjant als clients a renunciar als sorbets o utilitzar opcions biodegradables . 

 
3. Escòcia anuncia prohibicions a tot el país 

 
Mentre que moltes empreses i individus han progressat enormement en eliminar els sorbets de plàstic, la nació britànica 

d'Escòcia va fer un pas més en anunciar plans per a una prohibició de sorbets a tot el país que es desenvoluparà aquest 

any. Al gener ja havia anunciat la prohibició de la venda i fabricació de hisops de cotó fabricats amb plàstic, que 
s'eliminaran en el transcurs de 2018. 

 
4. El Regne Unit diu no als microplàstics 

 
Al gener de 2018 va entrar oficialment en vigor la prohibició governamental de microesferes de plàstic. Els microplàstics 

són àmpliament utilitzats en cosmètics, sabons i pastes dentals, i a causa de la seva petita grandària, poden lliscar a 

través de plantes de tractament i contaminar rius i llacs. La primera fase de la prohibició impedeix que els plàstics 
s'utilitzin en la fabricació de cosmètics i productes de neteja, seguida d'una prohibició total de vendes al juliol. Aquesta 

llei segueix a altres similars aprovades pels Estats Units, Canadà i Irlanda, així com a iniciatives de nombroses 
companyies de cosmètics globals per eliminar gradualment l'ús d'aquests productes. 

 

5. Els supermercats s'acomiaden del plàstic 
 

També al gener la cadena de supermercats del Regne Unit Iceland va ser àmpliament reconeguda quan va anunciar 
plans per eliminar els envasos de plàstic per a tots els productes de la seva marca. La companyia va llançar una 

estratègia de cinc anys que exigeix la introducció d'envasos fets de paper i polpa d'aliments, així com bosses de paper, 

la qual cosa pot ser retornat a les instal·lacions de reciclatge de la botiga. La companyia ja ha prohibit les palletes de 
plàstic i està començant a presentar nous empaquetatges en els propers mesos. Altres companyies com Tesco i Aldi UK 

han anunciat plans similars , en resposta a les creixents exigències de responsabilitat ambiental de part dels compradors. 
 

Un planeta # SinContaminación per plàstics és el tema del Dia Mundial del Medi Ambient 2018. I tu, estàs preparat per 
trencar amb el plàstic d'un sol ús ? 

 

Font: Worldenvironmentday.global (19 febrer 2018) 
 

Roma prohibirà circular en el centre a vehicles dièsel a partir de 2024 
 

L'alcaldessa de la capital italiana, Virginia Raggi, ha dit que la mesura pretén contribuir a la protecció del medi ambient 

 
Roma seguirà el camí marcat per altres ciutats europees i posarà fre als automòbils dièsel. L'alcaldessa de Roma, Virginia 

Raggi, àmpliament discutida per la seva gestió a la capital italiana, va anunciar dimarts que prohibirà la circulació al 
centre de la ciutat a partir de 2024. Enmig de la paràlisi dels transports públics a causa de la nevada , que la va obligar 

a avançar la seva tornada d'un viatge a Mèxic, la regidora ha informat en el seu perfil de Facebook que aquesta decisió 
busca frenar l'avanç del canvi climàtic, que està modificant els hàbits de vida de les societats actuals. 

Foto: World Environment Day 

http://www.worldenvironmentday.global/es/5-formas-en-las-que-el-reino-unido-lidera-la-guerra-contra-el-plástico
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Raggi es trobava a Mèxic per participar en una cimera de dones pel 
canvi climàtic, on ja va defensar la mesura que va plantejar un dia 

després. "Les nostres ciutats corren el risc d'enfrontar desafiaments 
inesperats. Assistim cada vegada més a fenòmens extrems: sequera 

per llargs períodes, precipitacions que en un dia poden deixar les 
pluges d'un mes sencer o fins i tot nevades inusuals de baix nivell com 

les que actualment se succeeixen a Itàlia ", ha escrit al seu conta de 

la xarxa social. En la seva opinió, els responsables de les institucions 
han de "actuar ràpidament" i posar en marxa mesures "enèrgiques" 

per protegir el medi ambient. 
 

Milà va ser la primera ciutat italiana a moure i, a partir de 2030 no 

deixarà circular en cap espai de la ciutat cap vehicle dièsel. Però a 
Roma la situació ha empitjorat amb els anys. Avui hi ha 2,3 milions 

de vehicles privats, al voltant de 840 per cada 1000 habitants. De tots ells va explicar Raggi a Mèxic, 612 són automòbils. 
Una xifra molt més alta que a Madrid (517), Londres (360) o Berlín (237). La mesura anunciada per la regidora segueix 

la Escala de altres propostes semblants que es posaran en marxa en altres ciutats com Madrid, on la seva alcaldessa, 
Manuela Carmena (Ara Madrid), ha assegurat que no deixarà circular als cotxes dièsel contaminants a la capital a partir 

de 2020. París també va anunciar que el 2020 prohibirà transitar a tots els vehicles d'aquest tipus.  

 
La tendència s'ampliarà també a Alemanya, on aquest dimarts el Tribunal del Contenciós-Administratiu ha fallat que els 

ajuntaments podran prohibir la circulació dels cotxes dièsel més contaminants per combatre la pol·lució de l'aire. La 
sentència, que obre un profund conflicte amb la poderosa indústria de l'automòbil alemanya, afectarà de conductors. 

 

Fuente: Elpais.com (27 de febrer de 2018) 
 

La indústria europea de plàstics debatrà a l'abril a Malta estratègies i accions per evitar les escombraries 
marines 

 
Plastics Europe, que aglutina la indústria europea de plàstics celebrarà els dies 26 i 27 d'abril a Sant Julià (Malta) les 

jornades 'PolyTalk 2018: Together we must save our oceans from litter', en què s'analitzaran les possibles estratègies 

per eliminar les escombraries marines.  
Les escombraries marina és un dels majors reptes de contaminació 

actuals que afecta oceans, rius i mars i que danya la natura a Europa 
i al món. 

 

Durant la conferència es debatran les diferents opcions de actuació. 
PolyTalk va començar el 2010 amb l'objectiu d'identificar visions i 

oportunitats conjuntes sobre temes controvertits i en aquesta edició 
es discutirà el camí per aconseguir un medi ambient marí més net, 

estratègies compartides per al mar Mediterrani i els esforços i accions 

de la indústria. 
 

La indústria europea de plàstics debatrà a l'abril a Malta estratègies i 
accions per evitar les escombraries marines 

 
Així mateix s'analitzarà el paper de la recerca i la innovació per 

abordar les escombraries marines, estratègies i accions per canviar els comportaments dels ciutadans, així com la 

importància d'implementar sistemes adequats de gestió de residus. El programa detallat de la conferència 2018 es pot 
trobar a www.polytalk.eu o www.plasticseurope.org/en 

 
Font: Europapress.es (7 març 2018) 

 

 
La justícia alemanya dóna via lliure a la prohibició dels vehicles dièsel 

 
La sentència declara legal que les ciutats puguin restringir la circulació de cotxes contaminants sense necessitar una 

legislació federal. 
 

Bones notícies per al medi ambient. Aquest dimarts la justícia alemanya ha donat llum verda a la prohibició de vehicles 

dièsel causa dels seus alts nivells d'emissions contaminants a l'atmosfera. En una decisió molt esperada, el tribunal 
administratiu federal de Leipzig ha donat la raó a les organitzacions ecologistes en declarar com a legal que les ciutats 

puguin restringir la circulació d'aquests cotxes. 

Foto: El País 

Foto: Europa Press 

https://elpais.com/economia/2018/02/27/actualidad/1519752929_759775.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-industria-europea-plasticos-debatira-abril-malta-estrategias-acciones-evitar-basura-marina-20180307123007.html
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El president del tribunal administratiu més poderosa d'Alemanya, Andreas Korbmacher, ha descartat aquest dimarts els 
recursos que els estats de Baden-Württemberg i Renània del Nord-Westfàlia havien interposat contra la demanda 

original del grup ambientalista Deutsche Umwelthilfe, que demanava 
obligar les autoritats a millorar la qualitat de l'aire de les ciutats ia 

restringir els vehicles més contaminants en situacions determinades. 
 

Tot i que la sentència no determina que s'implementin més 

prohibicions, senti precedent i obre la porta al fet que estats, ciutats i 
comunitats locals tinguin dret a imposar-les per mantenir a ratlla els 

límits contaminants sense necessitat d'una llei federal. Així, el tribunal 
de Leipzig ha optat per prioritzar l'impacte mediambiental que suposen 

les emissions de diòxid de nitrogen al cost que pot suposar el 

reemplaçament d'aquests vehicles. 
 

Molta oposició 
 

La sentència d'avui respon a altres dues resolucions judicials a les 
ciutats de Stuttgart i Düsseldorf, capitals de Baden-Württemberg i Renània del Nord-Westfàlia. Les dues administracions 

locals van ser portades als tribunals per organitzacions mediambientals que els van acusar de no haver actuat per frenar 

la contaminació. En el cas de Stuttgart la justícia també va demanar prohibir la circulació de vehicles dièsel després de 
superar en gairebé un 100% els límits contaminants establerts en la legislació per descongestionar els seus carrers i 

reduir els riscos per a la salut que comporta per als seus ciutadans. 
 

No obstant això, la mateixa sentència que beneficia la sostenibilitat del medi ambient té molts enemics. El Govern en 

funcions de Angela Merkel ,   el lobby de la poderosa indústria automobilística alemanya i gran part dels consumidors 
s'oposen a una mesura que pot perjudicar les seves butxaques. 

 
Escàndols del motor 

 
Però més enllà d'aquesta oposició, la sentència respon a la creixent preocupació per una contaminació que desborda 

els límits legals de diverses ciutats en un país que sembla defallir en la lluita contra el canvi climàtic . Fins a 12 d'elles 

es troben denúncies interposades per la Unió Europea (UE) per aquesta vulneració de la salut pública. 
 

Volkswagen , Daimler , BMW , Porsche i Audi .   En els últims dos anys i mig els escàndols per manipulació de vehicles 
contaminants i per altres males praxis com utilitzar cobais humanes en els seus experiments o haver organitzat un 

presumpte càrtel per fixar preus han esquitxat totes les grans companyies automobilístiques alemanyes. El 'Dieselgate' 

també a posat al govern alemany en dificultats però això no ha evitat que el lobby del motor continuï tenint molt a dir. 
 

Font: Elperiodico.com (28 febrer 2018) 
 

Espanya 

 
Equo assegura que el reciclatge està “estancat” a Espanya i exigeix mesures urgents al Govern 

 
Units Podem ha reclamat al Govern, aquest divendres al Congrés, mesures urgents davant el que considera una "mala 

gestió dels residus" i que, segons apunta, ha portat Espanya a incomplir els objectius plantejats per la UE pel que fa a 
reciclatge de residus municipals: 55 per cent per al 2025 i 65 per cent per 2035. Segons el portaveu morat de Medi 

Ambient, el diputat d'Equo Juantxo López de Uralde, "el sistema espanyol per reciclar residus s'ha quedat estancat". 

 
"Tot just vam arribar al 30 per cent de reciclatge, un percentatge molt insuficient", ha assenyalat, per apuntar que el 

Govern "no pot seguir ignorant aquesta situació, i fer com si no passés res". En aquest sentit, aposta per un 
replantejament de la política de residus i per buscar noves vies per superar l'actual "paràlisi" en aquesta matèria. Per 

això, des de la formació estatge volen saber si el Govern serà capaç de complir amb algun dels objectius marcats per 

Brussel·les, donades les baixes de reciclatge actuals. 

Foto: El Periódico 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180227/la-justicia-alemana-da-luz-verde-a-la-prohibicion-de-vehiculos-diesel-6654184
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Segons les últimes dades d'Eurostat, el 2016, Espanya va reciclar 
només el 29,7 per cent de tots els seus residus municipals (mentre a la 

UE, de mitjana, el 45 per cent d'aquests residus ja es reciclen). Per a 
la formació, el més preocupant és que durant aquesta dècada no 

s'aprecia evolució alguna, des de 2010 Espanya està estancada en 
aquesta taxa de reciclatge. 

 

ES VA ACABAR L'EXPORTACIÓ A LA XINA 
 

La Comissió Europea ja ha cridat l'atenció a Espanya, el passat mes de 
juliol, perquè compleixi amb la normativa sobre aquesta matèria que 

els Estats membre havien d'haver traslladat a la seva legislació nacional 

al novembre de 2016. 
 

   "No obstant això, l'obligació de cobrar les bosses de plàstic en el 
comerç en compliment de la normativa europea, inicialment prevista per a l'1 de març, es retardarà 'sine die' a causa 

de que encara no s'ha aprovat el reial decret que el regularà ", ha criticat López de Uralde. 
 

D'altra banda, els morats volen explicacions de l'Executiu sobre la gestió de residus, fonamentalment plàstics, que fins 

ara han estat directament exportats a la Xina, i que, ara, el mateix Govern asiàtic ha restringit. 
 

"La prohibició que acaba d'entrar en vigor té un impacte significatiu: en el cas d'Espanya, es van enviar 207.835 tones 
de plàstics cap a la Xina, incloent Hong Kong, l'any 2016, un 65 per cent del total exportat", adverteix el coportaveu 

d'Equo. Segons la seva opinió, "la via fàcil d'exportar els residus" no és ara una alternativa i apunta que Espanya no 

pot seguir dipositant els seus escombraries a tercers països. "Cal fer front al problema aquí", ha declarat. 
 

Fuente: Europapress.es (2 de març de 2018)  
 

Greenpeace repta a deu ciutats espanyoles a convertir-se en sostenibles per lluitar contra el canvi climàtic 
 

Greenpeace ha reptat Albacete, Barcelona, Madrid, Palma, Pamplona, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Sòria, València 

i Saragossa, a crear models sostenibles que integrin la lluita contra el canvi climàtic, reverteixin la pèrdua de biodiversitat 
i creïn espais amables i sans per a les persones. 

 
Per això, l'organització, dins de la seva campanya de 'Consum', ha llançat una "revolució urbana" i ha recollit en el 

document 'El teu consum ho canvia tot' la àrees en què és prioritari començar a treballar en aquestes deu ciutats i les 

possibilitats que tenen de canvi. 
 

"Hem triat aquestes ciutats per treballar amb elles canvis substancials 
en matèria de residus, salut, alimentació i mobilitat. Volem que 

acceptin el nostre repte i esdevinguin exemples a seguir a nivell 

nacional i internacional, perquè els canvis globals s'aconsegueixen 
amb victòries en el concret ", ha apuntat la responsable del programa 

de Consum de Greenpeace, Celia Ojeda. 
 

L'organització destaca que el 80 per cent de la ciutadania espanyola 
viu en ciutats, pel que són els llocs on es consumeix més aigua, més 

energia, on el transport causa majors índexs de contaminació, on es 

consumeixen més productes d'un sol ús o on es generen més residus. 
 

En aquest sentit, assegura que el 2007 es va superar per primera 
vegada el percentatge de persones que viuen en ciutats arreu del 

món, davant aquelles que viuen en el medi rural, xifra que, segons Greenpeace, s'espera que segueixi augmentant. A 

Espanya, l'organització preveu que l'àrea metropolitana de Madrid passarà dels 1,7 milions d'habitants que tenia el 1950 
a de 6,7 milions en 2030, un creixement que implica multiplicar per quatre la seva població; i que l'àrea metropolitana 

de Barcelona passarà d'albergar a 1,8 milions de persones el 1950 a 5,7 milions el 2030. 
 

Per això, Greenpeace vol convertir les ciutats en espais sostenibles, que abordin la gestió dels recursos naturals, la 
mitigació dels gasos d'efecte hivernacle i altres formes de contaminació com una prioritat. "Es busca que siguin urbs 

més humanes, més saludables, més eficients, menys contaminades, amb menys residus. Espais on la qualitat de vida, 

l'reparabilitat, l'intercanvi, les noves economies i la comunitat tinguin un pes fonamental", apunta l'organització . 
 

"Volem ciutats sostenibles, amables i preparades per a les persones, que redueixin el seu impacte en l'entorn natural. 
Els ajuntaments han de ser valents per afrontar aquest canvi", ha declarat Ojeda. 

Foto: Europa Press 

Foto: Europa Press 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-asegura-reciclaje-estancado-espana-exige-medidas-urgentes-gobierno-20180302150842.html
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Amb aquesta iniciativa, Greenpeace pretén canviar el consum, variant la dieta i demandant als ajuntaments que 

fomentin una alimentació sostenible en la seva compra pública; que les ciutats optin per sistemes de mobilitat 
sostenibles, a través de 'Plans de Mobilitat', tant urbans com metropolitans; i acabar amb la cultura d'usar i llençar, ja 

que, segons l'organització, fins a 12 milions de tones de plàstics acaben en els mars i oceans anualment, formant el 60-
80% de les escombraries marina, com a conseqüència d'una mala gestió de els residus o del seu abandonament. 

 

Font: Europapress.es (1 març 2018) 
 

Entra en vigor la Llei de mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera a Duero, Xúquer i Segura 
 

La primera norma amb rang de llei de 2018, per la qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per 

la sequera en determinades conques hidrogràfiques i que modifica el text refós de la Llei d'Aigües, ja està en vigor, 
segons s'estableix en el text sancionat pel Rei i publicat aquest dimecres pel Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
El text té com a finalitat pal·liar la situació que de pertinaç sequera hidrològica que està afectant el normal 

desenvolupament dels cultius de secà i també als de regadiu a les zones de les demarcacions hidrogràfiques del Xúquer, 
Segura i Duero, encara que també atendrà l'actual situació al Guadalquivir, després que la confederació hidrogràfica 

sol·licités el Govern a finals de desembre de 2017 l'aprovació d'un Reial Decret de sequera en aquesta demarcació, a 

l'estar en situació tècnica d'alerta per sequera. 
 

Algunes de les mesures afecten també als regants i a les explotacions dependents de la Mancomunitat dels Canals del 
Taibilla, ja que un altre dels objectius de la Llei pal·liar el desequilibri econòmic produït a aquesta mancomunitat així 

com als proveïments d'Almeria en la part que es subministren mitjançant el transvasament Tajo-Segura, a causa del ús 

de recursos no habituals. 
 

En totes elles, a 6 de març la situació insuficient d'aigua embassada per 
atendre la demanda de reg, per la reducció de precipitacions que ha 

afectat les reserves en els aqüífers que proporcionen l'aigua de reg. 
 

A més, el text exposa que les extremades condicions climàtiques que 

pateix el sector agrari en aquestes zones amenacen la viabilitat 
econòmica de moltes explotacions i la seva pròpia pervivència com a 

unitats productives, el que afectaria seriosament a l'economia de les 
comarques agràries i al desenvolupament d'altres sectors d'activitat 

econòmica relacionats amb l'agricultura. 

 
La llei contempla mesures de suport, ajudes per als titulars de les 

explotacions agràries situades en aquestes demarcacions en el present 
any agrícola o que hagin patit pèrdues de producció bruta en els cultius o en els aprofitaments ramaders de, almenys, 

un 20 per cent de la producció normal en zones desfavorides, i d'un 30 per cent en les altres zones, de conformitat amb 

els criteris de la Unió Europea. 
 

També inclou exempcions o reduccions en el pagament d'algunes quotes de la tarifa d'utilització de l'aigua i del cànon 
de regulació; les aportacions relatives a les despeses fixes i variables de funcionament de la tarifa de conducció d'aigua; 

exempcions en el pagament de quotes d'assegurances socials o es considerarà causa de força major els acomiadaments, 
reduccions de jornada, etcètera, de situacions provocades per aquest descens de la producció per la sequera. 

 

De la mateixa manera inclou reduccions fiscals per a les explotacions i activitats agràries o l'exempció de l'Impost de 
Béns Immobles de naturalesa rústica i se sol·licitarà a les autoritats europees un avançament dels pagaments de la 

Política Agrícola Comuna. Així mateix, s'ofereixen prestem de mediació de l'Institut de Crèdit Oficial. 
 

Finalment, entre altres de les mesures aprovades, la Llei estableix que el Govern crearà Fons Extraordinari de lluita 

contra la sequera que es dotarà amb una aportació patrimonial de 1.000 milions d'euros. 
 

Font: Europapress.es (7 març 2018) 
 

Es Murterar, Son Bosc i Es Comú s'incorporen al Parc Natural de s'Albufera 
 

El Consell de Govern va aprovar ahir iniciar el procediment per elaborar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals 

(PORN) de s'Albufera de Mallorca, que inclou tant l'actual Parc Natural, com la seva ampliació de 418 hectàrees. A partir 
d'ara s'estableixen mesures cautelars que protegeixen tota l'àrea i que impedeixen la transformació de l'espai mentre 

es tramiti el PORN. Així, serà necessari un informe favorable ambiental per a atorgar qualsevol autorització, llicència i 
concessió que pugui transformar la zona. 

Foto: El Español 

http://amp.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-greenpeace-reta-diez-ciudades-espanolas-convertirse-sostenibles-luchar-contra-cambio-climatico-20180301150817.html?__twitter_impression=true
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-entra-vigor-ley-medidas-urgentes-paliar-efectos-sequia-duero-jucar-segura-20180307173403.html
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El Segons va informar ahir el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, durant la tramitació del PORN no es podran dur 

a terme actuacions que puguin perjudicar els valors naturals de la zona humida. Aquesta protecció afecta el Parc Natural 
i a les noves zones que s'incorporen: Ses Jonqueres Veres, l'aiguamoll d'Es Murterar, Son Carbonell, Sa Font de Sant 

Joan, Son Fornari, Son Serra, Son Puig, Platja del Comú de Muro, S ' Amarador i els terrenys de Son Bosc on es va 
projectar el frustrat camp de golf. 

 

Vidal va afirmar que l'ampliació de la zona protegida respon a la 
reivindicació que durant anys ha fet la societat civil i científica així com 

la direcció del Parc Natural. Va afegir que la protecció que es realitza 
és més àmplia que les propostes en els anys 2003 i 2010, que es van 

aturar per la conjuntura política. Un cop acabats els processos judicials, 

la part de la finca declarada zona d'especial protecció per a les aus 
(ZEPA) en 2010, finalment quedarà inclosa dins el Parc. 

 
La redacció del PORN arriba 30 anys després que s'Albufera fos 

declarada parc natural, el primer de Balears. Vicenç Vidal va sostenir 
que la necessitat de l'ampliació del parc està emparada per diferents 

informes tècnics així com per les recomanacions que la Missió 

d'Assessorament RAMSAR va fer l'any 2010, diferents estudis de 
l'IMEDEA i la IUCN-Med i altres documents posteriors. 

 
Va dir també que l'ampliació permetrà la millora de l'estat de conservació i que es realitzarà la zonificació que resulti 

més adequada per no afectar els propietaris ni els usuaris. Va assenyalar que es podrà seguir caçant o pescant a la 

zona ampliada i que es respectaran els drets dels agricultors i propietaris de casetes, perquè mantinguin i impulsin els 
cultius tradicionals de la zona. 

 
El PORN, que es pretén aprovar a final de legislatura, serà un instrument de gestió que marcarà les zones i les actuacions 

que es poden desenvolupar en cadascuna d'elles. Amb l'ampliació, el Parc Natural tindrà una superfície de 2.000 metres 
quadrats enfront dels 1.646 d'ara, un 25% més. 

 

El conseller Vidal va anunciar també que el Govern ja ha iniciat la recuperació del personal del parc que va ser acomiadat 
la passada legislatura dins de les mesures d'ajust pressupostari. Davant d'una pregunta sobre la mala situació ambiental 

i ecològica que pateix s'Albufera, i que ha estat denunciada reiteradament pel GOB, Vidal ha assenyalat que s'estan 
prenent mesures de recuperació com són la canalització de l'aigua del Torrent de Sant Miquel cap als canals del parc. 

Va esmentar també les inversions per reduir l'abocament d'aigües residuals, destacant en aquest punt la reforma de la 

depuradora de Muro i la projectada depuradora de Can Picafort que no s'ha arribat a executar. Una altra mesura, segons 
el conseller, arribarà quan s'aconsegueixi el tancament de la central tèrmica des Murterar. 

 
Font: Elmundo.es (24 febrer 2018) 

 

L'agonia del major centre d'energies renovables a Espanya 
 

Les restriccions pressupostàries deixen a l'atur al 35% dels investigadors de la Plataforma Solar d'Almeria. 
 

El major centre d'investigació d'energies renovables a Espanya viu una situació kafkiana. Encara que disposa de milions 
d'euros en finançament, no els pot gastar causa de les restriccions imposades pel Govern des 2016, el que està deixant 

al límit del col·lapse a un centre considerat estratègic per la Unió Europea. 

 
La Plataforma Solar d'Almeria (PSA) es va començar a construir en els anys setanta en el desert de Tavernes, a pocs 

quilòmetres d'on es rodaven els espagueti western. En l'actualitat és el major centre d'investigació d'energia termosolar 
d'Europa. De les seves instal·lacions ha sortit bona part de la tecnologia que s'usa en les centrals comercials, on hi ha 

una important presència d'empreses espanyoles. 

 
"Espanya té instal·lades l'equivalent a dues centrals nuclears en forma de plantes d'energia termosolar", explica Sixto 

Malato, investigador de la PSA, dependent del Ministeri d'Economia. "Si ocupessin un 1,5% de la superfície dels deserts 
de la Terra generaríem suficient electricitat per tot el planeta", assegura. 

 
En conjunt hi ha uns sis milions d'euros que estan bloquejats per normes impulsades pel Ministeri d'Hisenda per limitar 

la despesa, assegura Malato. L'última d'aquestes restriccions, aprovada al gener, impedeix als organismes públics 

d'investigació (OPI) gastar més del 50% del seu pressupost fins que no s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat 
de 2018. La impossibilitat d'utilitzar aquests fons ha deixat en carrer a 14 científics, el 35% de la plantilla d'investigadors 

amb experiència prèvia, ressalta Malato. El científic va dimitir al novembre com a director de la PSA per intentar forçar 
el Govern a que aixequi les restriccions, cosa que encara no ha succeït. 

Foto: El Mundo 

http://www.elmundo.es/baleares/2018/02/24/5a9133eb22601d391c8b4696.html
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Els investigadors afectats no volen ser identificats per por a represàlies. Asseguts a la terrassa d'una cafeteria propera 

a les instal·lacions, cinc d'ells expliquen la seva situació. Tots són doctors o llicenciats universitaris. La majoria supera 
la quarantena i portava anys treballant en la PSA, sempre empalmant contractes temporals. Una d'aquestes persones 

és una doctora amb diversos fills, a l'atur després d'haver treballat en la plataforma més de 15 anys. "El problema de 
la nostra situació és d'Espanya, de l'estat de la ciència i de les escasses perspectives laborals de gent que tenim una 

formació molt alta", explica. "Jo era la que millors notes treia a la meva classe i ara sóc la que tinc més inestabilitat 

laboral", afegeix. "Amb 46 anys tenim problemes de gent de 26", rasa 
un altre dels seus companys. 

 
Aquests aturades suposen mesos de retard per a projectes en els quals 

participen diversos països europeus. Un exemple és Waterspoutt, 

finançat amb 3,5 milions d'euros per desenvolupar tecnologies de 
desinfecció d'aigua amb llum solar a Uganda, Sud-àfrica, Etiòpia i 

Malawi. "La responsable per part de la PSA pertany al nostre grup i 
està a l'atur des del 15 de febrer i sense data clara prevista de 

reincorporació", explica Isabel Oller, cap de la Unitat d'Investigació de 
Tractament d'aigües. 

 

Aquests dies, la llarga filera de receptors solars del sistema de 
generació directa de vapor mira cap al terra. Aquesta instal·lació 

experimental, una de les "més emblemàtiques" de la plataforma, està parada des de fa quatre mesos perquè falten 
recanvis que no es poden comprar, lamenta Eduardo Zarza, investigador a la plataforma des de 1985. Els tràmits 

burocràtics també impedeixen pagar quotes a organismes internacionals de centenars d'euros. "Una gran part dels 

nostres ingressos no provenen dels pressupostos generals de l'Estat, sinó de la Comissió Europea, i el que demanem 
és que els puguem administrar de forma plurianual, no de forma anual com se'ns està obligant. És com si ens manessin 

a la guerra sense armes ", assenyala. 
 

La PSA té un pressupost anual d'uns sis milions d'euros, la meitat d'ells procedent de projectes europeus. Aquest centre 
d'investigació depèn orgànicament del Centre d'Investigacions Energètiques Mediambientals i Tecnològiques (Ciemat), 

on hi ha uns 70 milions d'euros afectats per aquests problemes, assegura Malato. "Si no s'aixequen aquestes restriccions 

en un o dos anys haurem de començar a tornar els diners que ens va arribar d'Europa", lamenta. 
 

En una carta enviada a finals de febrer a la qual ha tingut accés Matèria, el president d'Estela, la patronal europea 
d'energia termosolar, va exigir al llavors ministre d'Economia, Luis de Guindos, que "el Govern actuï amb fermesa" per 

garantir que la PSA "recupera la seva eficiència en la gestió de projectes i el nivell d'excel·lència en innovació". 

 
Un portaveu del Ministeri d'Economia reconeix els problemes que travessa la plataforma, el Ciemat i la resta dels OPI. 

"Hem demanat a Hisenda que es puguin exceptuar aquests 15 contractes de la normativa, però no sabem quan es 
podran formalitzar. El fet de no tenir pressupostos per 2018 no ajuda", assenyala. 

 

Font: Elpais.com (9 març 2018) 
 

Catalunya 
 

L'Àrea Metropolitana frena la pujada de l'aigua a Barcelona 
 

El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha decidit deixar sense efecte l'increment de la compra en alta 

acordat per l'ACA. 
 

El serial del preu de l'aigua a Barcelona i la seva àrea acabarà en una rebaixa. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
ha decidit baixar la tarifa un 1,65%, tot i que Agbar havia sol·licitat un augment del 3,7%. El cost apuntava a pujada 

perquè l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) havia aprovat augmentar un 11,8% el preu a què compra l'aigua en alta a 

Aigües Ter Llobregat (ATLL). La pujada es va aprovar el passat mes de desembre tot i el rebuig de les entitats. Ara 
l'AMB confia que l'ACA farà marxa enrere en aquest increment. 

 
El ball de números sobre el preu de l'aigua a la capital catalana i la seva àrea té origen en l'augment que va aprovar en 

plenes vacances de Nadal l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que depèn de la Generalitat. Un 11,8% més en comprar 
l'aigua en alta que hauria repercutit un 35% en el rebut dels ciutadans (un euro al mes). L'augment havia posat en peu 

de guerra a les entitats que lluiten contra la pobresa energètica i havia originat un contenciós de l'Àrea Metropolitana i 

Agbar contra la pujada aprovada al desembre. Arran de la pujada del preu de l'aigua en alta, Agbar va anunciar aquesta 
setmana la proposta a la Generalitat d'un encariment del 3,7% de la factura. 

 

Foto: El País 

https://elpais.com/elpais/2018/03/07/ciencia/1520444046_155721.html
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L'increment, a més, es va aprovar quan s'esperava la sentència del Tribunal Suprem sobre l'adjudicació, el 2012, de 
l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorci liderat per Acciona. 

 
El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha presentat aquest divendres la revisió de tarifes de l'aigua en 

els municipis que abasteix Agbar que es traduirà en un descens de 
l'1,65%. L'actualització, ha subratllat Badia, serà la segona rebaixa 

consecutiva en les tarifes de l'aigua potable. Suposarà uns tres euros 

d'estalvi a l'any per família, que se sumaran als quatre de l'any passat. 
 

Sentència d'ATLL 
 

La fórmula per la qual l'AMB aconseguirà no repercutir l'augment 

aprovat per la Generalitat ha consistit a revisar diversos costos a la 
baixa. D'entrada, l'AMB ha decidit no repercutir l'augment de la tarifa 

de compra en alta a ATLL, que suposava un cost de 12,7 milions i contra 
la qual tant l'Àrea Metropolitana com Agbar han recorregut. Per a això 

s'escuda en la sentència del Tribunal Suprem, que el passat mes de 
febrer va anul·lar la privatització d'ATLL, amb l'argument que la política 

tarifària ha estat errònia. La sentència sobre ATLL va arribar després 

d'anys de recursos per part d'Agbar, l'altra empresa en concurs. 
 

Amb tot, la reducció que ha anunciat Badia depèn que l'Agència Catalana de l'Aigua faci marxa enrere en la pujada que 
va aprovar de la compra d'aigua en alta. Fonts de l'ACA confirmen que tenen previst celebrar un Consell extraordinari 

de la Xarxa de l'ATLL "en breu", en el qual es prendria la decisió. 

 
D'altra banda, per aconseguir la rebaixa s'han revisat els costos financers, el cànon de salmorres, l'actualització de l'IPC 

i s'ha ajustat el volum d'aigua a la quantitat realment subministrada. Ajustos que sumen 4,8 milions, de manera que 
l'estalvi total que permetrà baixar el rebut és de 17,5 milions. 

 
Font: Elpais.com (2 març de 2018) 

 

Aprovat el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per a l'any 2018 
 

El Departament de T erritori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha 
aprovat el programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2018. En virtut d’aquest programa, la 

Generalitat inspeccionarà 671 establiments d’entre els considerats de potencialment alta incidència ambiental, 

classificats en quatre grups d’activitats: industrials/energètiques –com cicles combinats per a la producció d’energia 
elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, foneries, indústria tèxtil, o 

indústria agroalimentària–, activitats de gestió de residus, dipòsits controlats de residus, i grans explotacions ramaderes 
–per a la cria de gallines ponedores, porcs d’engreix i truges reproductores.-. 

 

Les inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les 
autoritzacions ambientals dels establiments seleccionats. 

 
Menys inspeccions per als establiments EMAS 

 
Com a novetat, aquest any el programa reduirà la categoria del risc 

avaluada per a aquells establiments registrats en el sistema EMAS que 

en les darreres inspeccions hagin acreditat un compliment satisfactori 
o adequat de l’autorització ambiental. Aquesta reducció de la categoria 

de risc comporta una reducció de la periodicitat d’inspecció. 
 

D’altra banda, es realitzaran inspeccions no programades per verificar 

el cessament d’activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o 
per comprovar la correcció dels incompliments declarats en 

inspeccions “programades” anteriors. 
 

1.456 establiments d’incidència ambiental potencialment elevada 
 

El programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2018 forma part del pla d’inspecció 2017-2019, 

que cobreix el seguiment i vigilància ambiental de 1.456 establiments, tots els autoritzats a Catalunya considerats de 
potencial major incidència ambiental. Es tracta de 444 activitats industrials, 93 de gestió de residus, 36 dipòsits 

controlats de residus i 883 explotacions ramaderes. 
 

Foto: Gencat 

Foto: El País 

https://elpais.com/ccaa/2018/03/02/catalunya/1519987103_195762.html
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Pilar Des del 2014 s’han executat més de 2.300 inspeccions ambientals integrades. Els informes de les inspeccions són 
públics, amb les úniques limitacions contingudes en la normativa que regula el dret de l’accés del públic a la informació́ 

ambiental. Actualment estan disponibles en la pàgina web els de les inspeccions realitzades els anys 2014, 2015 i 2016. 
Properament es publicaran els informes de les inspeccions de l’any 2017. 

 
Font: Gencat.cat (26 febrer 2018) 

 

La presència d'un llop a Mont-ras reforça el valor natural del massís de les Gavarres 
 

La mort per atropellament d'un exemplar d'aquesta espectacular espècie és una notícia trista però deixa el missatge 
que s'ha de millorar la protecció d'aquest valuós espai natural del Baix Empordà. 

 

L'atropellament d'un exemplar adult de llop al municipi empordanès de Mont-ras, en ple centre de la Costa Brava, ha 
agafat per sorpresa a tots (veure més informació a La Vanguardia Natural). Bé, a tots excepte als que seguíem de prop 

els indicis sobre la presència del carnívor al massís de les Gavarres i que hem sentit una gran emoció en conèixer el 
trist esdeveniment. 

 
Perquè més enllà de la pèrdua del valuós exemplar, l'accident confirma de manera irrefutable la presència del llop a la 

comarca del Baix Empordà i ve a demostrar que aquesta privilegiada terra té, a més d'una de les ofertes turístiques 

més famoses del món, una sorprenent natura amb una biodiversitat excepcional que hem de conservar. 
 

La troballa d'aquesta espectacular espècie ratifica el que molts venim exigint des de sempre: que es doti de més 
protecció a aquesta joia de la nostra naturalesa per evitar que 

l'especulació urbanística i el desbocat model turístic de sol i platja 

segueixi donant-li urpades. Urpades com els que van esquinçar els seus 
vessants en els anys 60, avui plenes de cicatrius en forma 

d'urbanitzacions. 
 

Vaig tenir la immensa fortuna de passar tota la meva infantesa i bona 
part de la meva joventut en ple cor de les Gavarres. Vivíem en una casa 

enganxada al bosc, al raval del petit poble de Vall-llobrega, llavors un 

bellíssim municipi situat en plena natura. 
Avui però Vall-llobrega, com tants altres municipis del massís, és un lloc 

picat per la construcció, convertit en una avorrida i desèrtica successió 
d'urbanitzacions, un punt cardinal de la meva memòria al qual no puc 

anar sense sentir un gran mal de cor . 

Em vaig fer naturalista recorrent aquells boscos. Emboscat en les seves 
suredes i alzinars, vivia a l'aire lliure, bevent de les fonts i sestejant sota els arboços, recorrent en solitari aquells 

agrestes paisatges, entre dòlmens i masies abandonades. No recordo haver estat mai més feliç. 
 

Amb els prismàtics al coll i el quadern de camp a la motxilla, pujava pels camins que portaven a Fitor observant, 

estudiant i prenent bona nota de tot el que em regalava la natura. I el que em va regalar va ser molt: bona part de tot 
el que ara sóc. 

Per això quan he conegut pel meu amic Jordi Izquierdo, Cap d'Àrea dels Agents Rurals, les notícies de la mort d'un llop 
a Mont-ras he sentit una profunda i intensa emoció. Emoció que he volgut compartir de manera immediata amb els 

lectors de La Vanguardia Natural per no deixar d'escapar ni un sentiment i, sobretot, per anticipar-me a la resta 
d'opinions que, no totes favorables al llop, van publicar-se en els propers dies. 

 

Perquè més enllà de com s'interpreti la presència del carnívor al Baix Empordà des del propi territori, més enllà de saber 
com va arribar a les Gavarres aquest llop italià, pertanyent a la subespècie Canis lupus italicus i no a la signatus que és 

la ibèrica; més enllà que la paraula llop hagi estat grapejada de manera injusta pels mitjans de comunicació convertint-
la en adjectiu qualificatiu de les pitjors conductes humanes ... Més enllà de tot això i per sobre de tota la resta, la veritat 

és que, des d'un punt de vista estrictament mediambiental, la confirmada presència del llop a les Gavarres és una de 

les millors notícies que ens podia arribar de la nostra maltractada, plomada i oblidada natura. 
 

És hora de mirar a la naturalesa de les Gavarres amb un major respecte. És hora de donar suport als que promouen la 
conservació d'aquest privilegiat enclavament de la nostra geografia. És hora de posar en valor el patrimoni natural del 

bosc mediterrani i de donar suport a l'explotació tradicional dels seus recursos. Activitats mil·lenàries com l'extracció 
del suro: la indústria més sostenible del món i el millor exemple d'economia circular, el nou paradigma de 

desenvolupament al que tots assenyalen com a única via de futur per a la humanitat. 

 
El llop de la Costa Brava ens deixa un missatge. Hem tingut un passat immediat de gran creixement i desenvolupament, 

però ho hem viscut perillosament, tant que gairebé acabem amb tots els nostres recursos. Però encara conservem una 
naturalesa privilegiada, i en la mesura en què siguem capaços de cuidar-la i protegir-la, tindrem futur. 

Foto: La Vanguardia 
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Font: Lavanguardia.com (5 març 2018) 

 
Un nou dispositiu aconsegueix produir energia neta deu vegades més ràpid que la biomassa 

 
Investigadors del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili patenten un sistema que imita la 

fulla d'un arbre per absorbir C02 a alta velocitat i transformar-lo en biocombustible. 

 
La funció de les plantes ha inspirat la creació d'un nou dispositiu que permet acumular el diòxid de carboni (CO2) per 

transformar-lo en biocombustible. Investigadors del Departament d'Enginyeria Química de la URV liderats per Ricard 
Garcia-Valls, del grup de recerca MEMTEC, han imitat el procés natural de la fotosíntesi i l'han millorat en el laboratori. 

Amb aquesta investigació han aconseguit desenvolupar un prototip que fa una fotosíntesi que podria millorar el model 

natural: augmentaria de quatre a deu vegades més la capacitat d'acumulació de CO2 respecte a les fulles dels arbres, 
permetria obtenir un compost concret i la velocitat de producció d'energia seria, com a mínim, deu vegades més ràpid 

que la biomassa. 
 

Els arbres absorbeixen el CO2 present en l'aire, que penetra a través 
dels porus de les fulles, anomenats estomes. Observant aquest model, 

els investigadors han dissenyat una membrana amb estomes 

artificials, uns porus de grandària controlada als quals s'han aplicat 
uns compostos que, en contacte amb l'aigua, fan que les molècules 

de CO2 quedin atrapades sobre la superfície. En el cas dels arbres, el 
diòxid de carboni concentrat en els fulls es transforma en matèria 

orgànica. El dispositiu que han dissenyat aprofita aquesta 

concentració de CO2 per aconseguir un compost concret: àcid fòrmic 
o metanol, que permetrà fabricar combustible net amb l'ajuda de 

plaques solars, sense cap impacte mediambiental, que es pot 
emmagatzemar i possibilitarà produir electricitat en el moment que 

calgui. 
 

Aquesta línia d'investigació no és nova, ja que en els últims anys s'han fabricat diferents dispositius de captació de CO2. 

Però el prototip dissenyat a la URV aporta avantatges afegits respecte al que existia fins ara: la velocitat en produir 
energia és superior a la mitjana dels productes que ja es coneixen, el que permetrà optimitzar el procés de captació de 

CO2 i aconseguir més energia en menys temps. 
 

Els investigadors ja han fabricat un prototip del dispositiu i l'han patentat sota la cotitularitat de la URV i el Centre de 

Tecnologia Química (CTQ). Han rebut l'assessorament i la protecció de la tecnologia a través de la Unitat de Valorització 
de la URV i ara treballen per optimitzar-lo i explotar el seu potencial. 

 
Aquesta investigació pot ser d'utilitat en aplicacions que tindrien sortida al mercat, com a substituts en petit format de 

bateries solars, per exemple, o piles que es carregarien soles amb energia renovable per poder fer funcionar telèfons, 

ordinadors, tauletes i fins i tot cotxes i cases. 
 

Font: Diaridigital.urv.cat (21 febrer 2018) 
 

La Generalitat ha d'indemnitzar als apicultors pels danys de l'abellerol 
 

Territori i Sostenibilitat ha d'abonar a sis productors 56.000 euros. 

 
Una sentència del jutjat contenciós administratiu de Lleida obliga a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat a i ndemnizar 

a cinc apicultors de Lleida i a un de Girona amb 56.000 euros pels perjudicis causats en els seus ruscs per l'abellerol, 
un ocell protegit que menja abelles. 

 

El responsable del sector apícola d'Unió de Pagesos Josep Maria Claria ha explicat que el conflicte va començar el 2014, 
quan 50 apicultors van reclamar per la via administrativa i la Conselleria va rebutjar la petició de manera que 30 van 

presentar recurs que també va ser rebutjat i després sis van ser al Tribunal del contenciós administratiu. 

Foto: Diari Digital URV 

http://www.lavanguardia.com/natural/20180305/441248175986/ecogallego-muerte-atropello-lobo-emporda-valor-natural-gavarres.html
http://diaridigital.urv.cat/es/un-nuevo-dispositivo-consigue-producir-energia-limpia-diez-veces-mas-rapido-que-la-biomasa/
http://diaridigital.urv.cat/es/un-nuevo-dispositivo-consigue-producir-energia-limpia-diez-veces-mas-rapido-que-la-biomasa/
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Claria ha explicat que la sentència obre la via a què Generalitat atengui les reclamacions i que, si no ho fa, els productors 
aniran tots els anys per la via contenciosa administrativa. 

 
L'organització agrària Unió de Pagesos i les cinc associacions 

d'apicultors catalanes consideren positiu el reconeixement que fa 
aquesta sentència, que és ferma, dels importants danys que provoca 

l'abellerol al sector de l'apicultura, alhora que consideren que cal 

treballar per aconseguir una solució consensuada amb l'Administració 
per a la coexistència de les dues espècies, segons un comunicat de 

l'organització agrària. 
 

Les entitats demanen al Govern que torni a publicar l'ajuda per fer-les 

compatibles, que es va atorgar entre 2005 i 2012 però després es va 
eliminar per falta de pressupost. 

 
L'abellerol causa pèrdues a l'apicultura perquè provoca la inhibició del 

treball de les abelles, que no surten dels ruscs i, per tant, baixa la 
producció i el seu efecte depredador sobre l'abella reina pot suposar la pèrdua del rusc. 

 

Font: Lavanguardia.com (28 febrer 2018) 
 

CEDAT 
 

Convocat el IX Concurs de Fotografia de la Càtedra de Desenvolupament Sostenible 

 
El tema d'enguany és la piràmide de l’energia: consum, eficiència i fonts d’energia renovables, i el termini de presentació 

acaba el dia 3 d'abril. 
 

El IX Concurs de Fotografia organitzat per la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible  està obert a tots els 
membres de la comunitat universitària, siguin alumnes, PAS o PDI, i enguany el tema proposat és la piràmide de 

l’energia: consum, eficiència i fonts d’energia renovables. L’objectiu del concurs  és estimular a reflexionar sobre la 

sostenibilitat de l’entorn, les activitats humanes, els hàbits, etc. a partir de la fotografia. 
 

Els treballs, seguint les indicacions establertes a les bases del concurs, es podran lliurar fins el dia 3 d’abril de 2018 a 
l’a/e desenvolupament.sostenible@urv.cat. S’atorguen tres premis: el primer, amb diploma i  200€; el segon, diploma i 

100€; i el tercer, 3r diploma i 50€. Les persones guanyadores també rebran un exemplar del llibre Desenvolupament 

Sostenible, d’Òscar Saladié i Josep Oliveras, de Publicacions URV (2010). 
 

L’entrega de premis tindrà lloc el dia 17 d’abril, en el marc de les XI Jornades de Química Verda organitzades per la 
Facultat de Química de la URV. 

 

Font: Cedat.cat 
 

Seminari BREXIT i Dret Ambiental de la Unió Europea 
 

El 9 de març de 2018 va tenir lloc el seminari "BREXIT i Dret Ambiental de la Unió Europea", organitzat per la Càtedra 
Jean Monnet de Dret Ambiental de la Unió Europea. El seminari es va realitzar en hores del vespre a la Sala de Graus 

de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Van participar com a ponents convidats la Doctora Annalisa 

Savaresi, de la Universitat de Stirling, el Doctor Antonio Cardesa, de la Universitat de Strathclyde. Posteriorment es va 
realitzar una taula rodona en la qual també van participar la Doctora Susana Borràs, de la Universitat Rovira i Virgili, i 

el Doctor Alex Peñalver i la Doctora Mar Campins, de la Universitat de Barcelona. 
 

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. 

 

Foto: La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20180228/441149874210/sentencia-obliga-generalitat-indemnizar-apicultores-lleida--danos-abejaruco.html
http://diaridigital.urv.cat/convocat-el-ix-concurs-de-fotografia-de-la-catedra-de-desenvolupament-sostenible/
http://www.cedat.cat/noticies/1012/seminari-brexit-i-dret-ambiental-de-la-unio-europea
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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. 
 

La AAEDAT és una associació fundada el 2008 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 paradigm for earth 
community". 

 
Segons l'erudició contemporània, la crisi ecològica no es pot entendre 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 cicles 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. Particularment 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 encara més 

possibilitats d'afectar la forma en què s'aborden els problemes ambientals. 
 

Comitè Organitzador: 

 
Dr. Antoni Pigrau, Marcos de Armenteras Cabot, Stephanie V. Ascencio Serrato, Jerônimo Basilio, 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) 

 
Font: Tieccolloquium.com 

 
Normativa    

 

Unió Europea 

Reglament d’Execució (UE) 2018/317 de la Comissió, de 2 de març de 2018, pel qual s’estableix una 

excepció respecte al que disposa el Reglamento (CE) nº. 1967/2006 pel que fa a la distància mínima de 
la costa i la profunditat marina en el cas de les xarxes de tir des d’embarcació per a la pesca de xanguet 

(Aphia minuta) en determinades aigües territorials d’Itàlia.  

Per a més informació: DOUE L 62/1  

 

Decisió d’Execució (UE) 2018/272 de la Comissió, de 20 de febrer de 2018, sobre la creació del Centre 
Europeu de Recursos Biològics Marins.  Consorci d’Infraestructures de Recerca Europees (EMBRC-ERIC) 

[notificada amb el nombre C (2018) 826] 

 
Foto: TIEC 

https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0317&rid=1
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Per a més informació: DOUE L 51/17   

 

Reglament d’Execució (UE) 2018/259 de la Comissió, de 21 de febrer de 2018, pel qual es modifica 
Reglament (UE) nº. 427/2014 per tal d’adaptar-lo a la modificació del procediment d’assaig reglamentari 

i de simplificar els procediments administratius de sol·licitud i certificació.  Normes de comportament en 
matèria d’emissions dels vehicles lleugers nous com a part de l’enfocament integrat de la Unió per reduir 

les emissions de CO2. 

Per a més informació: DOUE L 49/9 
 

Reglament (UE) 2018/208 de la Comissió, de 12 de febrer de 2018, que modifica el Reglament (UE) nº. 
389/2013 pel qual s’estableix  el Registre de la Unió.  Règim per al comerç de drets d’emissió de gasos 

d’efecte hivernacle en la Comunitat. 

Per a més informació: DOUE L 39/3 
 

Reglament (UE) 2018/192 de la Comissió, de 8 de febrer de 2018, pel qual es modifica l’annex VII del 
Reglament (CE) nº. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell quant als laboratoris de referència de 

la UE en l’àmbit dels contaminants en pinsos i aliments.  Controls oficials per garantir la verificació del 
compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments.  Normativa sobre salut animal i benestar dels 

animals. 

Per a més informació: DOUE L 36/15 
 

Decisió (UE) 2018/219 del Consell, de 23 de gener de 2018, relativa a la celebració de l’Acord entre la 
Unió Europea i la Confederació Suïssa relatiu a la vinculació dels seus règims de comerç de drets d’emissió 

de gasos d’efecte hivernacle. 

Per a més informació: DOUE L 43/1 
 

Espanya 
 

Llei 1/2018, de 6 de març, per la qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els efectes produïts per la 
sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d’Aigües, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.  

Per a més informació: BOE Núm. 58, de 7 de març de 2018, pàgines 27139 a 27154 (16 pàgs.) 

 

Reial Decreto 50/2018, de 2 de febrer, pel qual es desenvolupen les normes de control de subproductes 
animals no destinats al consum humà i de sanitat animal, en la pràctica cinegètica de caça major. 

Per a més informació: BOE Núm. 38, de 12 de febrer de 2018, pàgines 16714 a 16726 (13 pàgs.) 

 
Ordre APM/126/2018, de 5 de febrer, sobre delegació de competències en l’Organisme Autònom Parcs 

Nacionals.  
Per a més informació: BOE Núm. 41, de 15 de febrer de 2018, pàgines 18544 a 18549 (6 pàgs.) 

 

Ordre APM/130/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les especificacions tècniques per a 
l’enviament de la informació al Cens Nacional d’Abocaments. 

Per a més informació: BOE Núm. 43, de 17 de febrer de 2018, pàgines 19060 a 19075.  (16 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 es 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0272&rid=8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0259&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0208&rid=24
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0192&rid=26
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0219&rid=37
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-A-2018-2251.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
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l’harmonització de l’assignació gratuïta de drets de emissió. Emissions derivades de la combustió de 
carboni parcialment oxidat. Residus líquids.  

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia  

 

Sentència del Tribunal General, de 14 de desembre de 2017, assumpte T-505/15.  Hongria /Comissió.  
FEAGA i Feader.  Despeses excloses del finançament.  Reglaments (CE) nº. 1782/2003, 1290/2005, 

73/2009 y 1122/2009.  Despeses efectuades por Hongria. Control de les exigències reglamentàries en 

matèria de gestió.  Control de les bones condicions agràries i mediambientals.  Correccions a preu fet i 
puntuals.  Risc per als Fons. 

 Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
 

Espanya 

Sentència del Tribunal Constitucional. Ple. Sentència 8/2018, de 25 de gener de 2018. Recurs 
d'inconstitucionalitat 1941-2016. Interposat pel President del Govern en relació amb diversos preceptes 

de la Llei del Parlament basc 6/2015, de 30 de juny, de mesures addicionals de protecció medi ambiental 
per a l'extracció d'hidrocarburs no convencionals i la fractura hidràulica. Competències sobre ordenació 

general de l'economia, medi ambient i mines: nul·litat dels preceptes legals que estenen la competència 
autonòmica al mar territorial, i prohibeixen, de manera absoluta i incondicionada, una tècnica 

d'investigació i explotació d'hidrocarburs (STC 106/2014) . 

Font: BOE 

 

Sentència del Tribunal Suprem de l'1 de març de 2018. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera. 
Recurs Ordinari. Interposat per Productora Elèctrica Urgelense I S.L. contra el Reial Decret 413/2014, de 

6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia 

renovables, cogeneració i residus, i contra l'Ordre IET / 1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven 
els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció 

d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables. 

Font: Poder Judicial 

 

Sentència del Tribunal Suprem del 28 de febrer de 2018. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 

Segona. Recurs de Cassació. Interposat per Parcs Eòlics Sant Llorenç, SLU, contra la sentència de 23 de 

juliol de 2014, dictada per la Sala del Contenciosos Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Castella i Lleó, en el recurs núm. 543/2012, en impugnació de l'Ordre HAC / 112/2012, de 7 de març, de 

la Conselleria d'Hisenda de la Junta de Castella i Lleó per la qual s'aprova el Model d'Autoliquidació i les 
normes de gestió de l'impost sobre la afecció Mediambiental causada per Determinats Aprofitaments de 

l'Aigua embassada, pels Parcs Eòlics i per les instal·lacions de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió. 

Fuente: Poder Judicial 

 

Sentència del Tribunal Suprem de 21 de febrer de 2018. Sala penal. Recurs de Cassació per infracció de 
preceptes constitucionals i infracció de llei número 779/2017. Delicte d'ordenació del territori. Expedició 

de llicències en sòl no urbanitzable comú. 

Font: Poder Judicial 

 

Catalunya 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2017. Sala del Contenciós-

Administratiu, Secció Tercera. Recurs Ordinari. Interposat per ciutadans en contra de la Resolució de 4 
d'abril de 2014, del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d'aprovació 

definitiva del Pla especial urbanístic per a la regularització d'una planta de biomassa de 14 MWe. 

Font: Poder Judicial 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de novembre de 2017. Sala del Contenciós 
-Administratiu, Secció Tercera. Recurs d'Apel·lació. Interposat de ciutadans en contra de la Sentència 

dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Lleida, en procediment núm. 725/2010 que 

desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial dirigida contra l'Ajuntament de Plans de Sió per 
haver autoritzat la legalització i ampliació d'una granja porcina sense respectar les distàncies de 

separació a nuclis urbans i entre granges, ocasionant la greus molèsties per males olors i plagues de 
rosegadors que van fer inhabitable l'habitatge de la seva propietat situada a menys de 30 metres de la 

nau que a l'empara de la llicència es va construir, ocasionant pèrdues de salut i problemes econòmics.  

Font: Poder Judicial 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0505&rid=2
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2464.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313437&links=medio%20ambiente&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313427&links=medio%20ambiente&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8303014&links=medio%20ambiente&optimize=20180228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292440&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
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