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Berta Cáceres 

A la matinada del 3 de març passat, l’activista d’Hondures Berta Cáceres, líder indígena que havia mantingut una lluita 

incansable contra el projecte de la presa d’Agua Zarca, va ser assassinada a trets a casa seva. Cáceres havia estat una 
destacadíssima defensora ambiental i la seva trajectòria havia estat avalada amb la concessió, l’any passat, del premi 

Goldman, que es considerada com la distinció més important entre els activistes en defensa del medi ambient. 

Malgrat que les circumstàncies del cas encara no s’han aclarit del tot, organitzacions ambientalistes i de drets humans 

defensen la tesi, d’altra banda prou plausible, de què l’assassinat és conseqüència de la seva activitat en defensa del medi 

ambient i el territori sagrat del poble lenca, al que pertanyia. Berta Cáceres s’uneix així a la llarga llista de defensors 
ambientals que han perdut la vida en els últims decennis, que compta amb noms tan il·lustres com Chico Mendes o Ken 

Saro Wiwa. 

L’assetjament, les amenaces i, finalment, la mort dels defensors del medi ambient en molts punts del planeta ha crescut 

molt significativament en els últims anys. Segons un informe de Frontline Defenders, al menys 156 defensors i defensores 
dels drets humans van ser assassinats el 2015, la qual cosa mostra la cara més sòrdida i terrible dels processos d’apropiació 

i distribució dels recursos en l’economia global. El cas típic es refereix a líders comunitaris en països perifèrics oposats a 

grans projectes d’inversions, com va ser el cas de Berta Cáceres en relació amb la presa d’Agua Zarca. 

Aquest fenomen, a banda de la denúncia òbvia i la condemna enèrgica dels casos que van produint-se contínuament, 

requereix una acció política destinada a depurar les responsabilitats corresponents, així com evitar nous casos en el futur. En 
aquest sentit, seria exigible una pressió dels governs europeus sobre els estats i les companyies implicades, així com, per 

suposat, avançar molt més enllà de la retòrica de la responsabilitat social corporativa, construint mecanismes efectius per 

garantir les bones pràctiques de les empreses (incloent-hi les seves cadenes de subministrament) en matèria de drets 
humans i respecte al medi ambient. 
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Internacional: 

 
Hondures: maten a Berta Cáceres, l'activista que li va torçar la mà al Banc Mundial i a Xina 

 
L'ecologista Berta Cáceres, coneguda activista 

d'Hondures, va ser assassinada aquest dijous 

a la matinada a L'Esperança, a l'oest del país. 
 

Cáceres era líder de la comunitat indígena 
lenca i una prominent defensora dels drets 

humans. D'acord amb fonts locals, els 

assassins van entrar per força en el seu 
habitatge per cometre el crim. 

 
La mare de Cáceres va revelar que la policia 

diu que es va tractar d'un intent de robatori. 
"Però tots sabem que va ser per la seva 

lluita", va agregar en declaracions recollides 

per l'agencia AFP. 
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El que se sap de la mort de Berta Cáceres. 
 

A l'abril de 2015, aquesta lluita li va valer a Berta Cáceres el Premi Mediambiental Goldman, el màxim reconeixement 

mundial per a activistes de medi ambient. 
 

Va ser llavors quan BBC Món la va entrevistar i va publicar el següent article. 
 

Ni les amenaces de violar-la i linxar-la. Ni les amenaces d'atacar a la seva mare i segrestar a les seves filles. Ni l'assassinat 
dels seus companys. 

 

Res ha pogut detenir la lluita d'una dona hondurenya. 
 

Una mare de quatre fills la campanya dels quals contra un polèmic projecte hidroelèctric amb finançament internacional li va 
valer aquesta setmana un dels premis ambientals més prestigiosos globalment, el premi Goldman. 

 

Berta Cáceres va organitzar al poble lenca, la major ètnia indígena d'Hondures, en la seva lluita contra la represa d'Aigua 
Zarca. La construcció estava prevista al nord-oest del país al Riu Gualcarque, sagrat per a les comunitats indígenes i vital per 

a la seva supervivència. 
 

La campanya impulsada per Cáceres va aconseguir que el constructor més gran de represes a nivell mundial, la companyia 
de propietat estatal xinesa Sinohydro, retirés la seva participació al projecte hidroelèctric. La Corporació Financera 

Internacional, institució del Banc Mundial que inverteix en el sector privat, també va abandonar la iniciativa. 

 
Però les amenaces de mort contra Cáceres no han cessat al país centro-americà, el més perillós a tot el món per als 

defensors ambientals, segons un informe divulgat aquesta setmana per Global Witness, una ONG amb seu a Londres. 
 

Assassinats. 

 
L'informe titulat "Quants més?" assenyala que al 2014 Hondures va ser el país que va registrar més assassinats per càpita 

de defensors de l'ambient a tot el món. 
 

De les 116 morts d’ambientalistes que es van documentar l'any passat –el nombre real pot ser major– gairebé tres quartes 

parts varen ocórrer a Amèrica Llatina, especialment a Hondures, Brasil i Perú. 
 

En el cas d'Hondures, entre 2002 i 2014 es van produir 111 assassinats d'activistes ambientals al territori hondureny. "Més 
de 80 van tenir lloc només en els últims tres anys en una regió, Sota Aguán", va dir Chris Moye, de Global Witness, a la BBC. 

 
L'ONG qüestiona que mentre els governs es reuneixen constantment a discutir en fòrums globals el canvi climàtic, els qui 

estan a l'avantguarda de la defensa de rius i boscos moren impunement sense si més no generar cobertura a la premsa 

internacional. 
 

Per a Chris Moye, el cas de Berta Cáceres és representatiu de la persecució sistemàtica a la qual s'enfronten els defensors 
de l'ambient a Hondures. 

 

 
Font:  

BBC El Mundo (03 de març de 2016) 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_honduras_berta_caceres_am?SThisFB&ocid=wsmundo.chat-apps.in-

app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin 
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L'OMS considera que la vacuna contra el virus zika estarà disponible en un futur no llunyà 

 
El virus zika, considerat culpable de la 

microcefàlia dels bebès infectats, 
ocupa les portades de la premsa 

mundial en les últimes setmanes. Els 

eurodiputats de la comissió de Medi 
ambient i Salut Pública van debatre 

aquest dimecres la situació amb 
representants de l'Organització Mundial 

de la Salut (OMS). Roberto Bertollini, 
científic cap i representants de l'OMS 

davant la UE, explica en aquesta 

entrevista que la malaltia quedarà 
aviat sota control. 

 
Se li realitza una sèrie de preguntes 

que va resolent una a una entre elles: 

 
Senyor Bertollini, aquest virus es 

coneix des de 1947. Per què no hi ha 
hagut cap iniciativa per desenvolupar 

una vacuna fins ara? 
 

Es tracta d'una d'aquestes moltes malalties que coneixem però per la qual no hi ha vacunes perquè són malalties que es 

limiten a certes zones o són lleus, com ocorre en aquest cas. La primera alarma només va saltar amb els primers casos de 
microcefàlia en la Polinèsia Francesa entre 2013-2014. Ara la situació és molt més greu i l'opinió pública i els Governs 

reclamen que s'estudiïn aquestes vacunes. 
 

Quant temps trigarà a desenvolupar una vacuna? Quin és la probabilitat que tingui èxit? 

 
Crec que tindrà èxit. Tenim molta experiència després de la vacunació contra l'ébola. Hem estat capaços de desenvolupar 

una vacuna gairebé completa contra l'ébola en molt poc temps. Som bastant optimistes, desenvoluparem almenys una 
prevacuna experimental en quinze o divuit mesos. El cas de l'ébola va ser una gran lliçó per a molts. Les actituds han 

canviat molt. 

 
Existeix el risc que la malaltia es propagui en la UE? Quins són les hipòtesis més optimista i més pessimista? Estem 

preparats per reaccionar? 
La pitjor situació seria que els mosquits arribin a Europa, comencin a picar a la gent i es propagui la malaltia. També hi ha 

una possibilitat immediata: a través de mosquits que ja són endèmics en alguns països del sud d'Europa. La hipòtesi més 
favorable i, al meu judici, més probable és que disposem de sistemes de sanitat públics molt desenvolupats i ara que 

coneixem el problema, si es produeix podem detectar-ho molt ràpid, podem aïllar la zona, eliminar els mosquits i controlar la 

infecció. 
 

Estem completament segurs que els mosquits i zika provoquin la microcefàlia? Podria ser la conseqüència d'altres factors? 
El virus es va aïllar en nens amb malformació, així que l'associació és molt sòlida. Però, per descomptat, no podem excloure 

altres factors com la genètica, altres virus o altres coses. 

 
Font: 

Parlament Europeu (18 de febrer de 2016) 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160218STO14809/OMS-la-vacuna-contra-el-virus-zika-

estar%C3%A1-disponible-en-un-futuro-no-lejano 
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AIDA celebra la decisió de la Cort Constitucional que protegeix erms de Colòmbia 

 
S'espera que la sentència de l'alt tribunal afecti a 

centenars de concessions mineres que actualment 
existeixen en els erms colombians. 

  

 
L'Associació Interamericana per a la Defensa de 

l'Ambient (AIDA) celebra la decisió de la Cort 
Constitucional de Colòmbia que prohibeix la 

mineria en els erms d'aquest país. La sentència, 
que va declarar inconstitucional una norma del Pla 

Nacional de Desenvolupament 2014-2018, és vital 

per a la preservació de les fonts d'aigua dolça, i ha 
de servir com a exemple a altres països a la regió. 

 
Si bé únicament ocupen l'1.7 per cent del territori 

nacional, els erms colombians proveeixen el 70 

per cent de la seva aigua dolça. Aquests ecosistemes sensibles són reserves estratègiques per a la biodiversitat, i actuen 
com a embornals de carboni vitals per mitigar el canvi climàtic. 

 
AIDA i les seves organitzacions associades van presentar un amicus curiae en suport a l'acció judicial instaurada pel Cim 

Agrari, Camperola, Ètnica i Popular. La determinació de la Cort fa justícia als ecosistemes d'aigua dolça i a les comunitats 
que depenen d'ells a Colòmbia. 

 

La decisió de l'alt tribunal és crucial per a la protecció de l'erm de Santurbán, del que depenen milers de persones de l'àrea 
metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha treballat de prop amb socis locals per defensar aquest ecosistema de projectes 

extractius i recolzar a les comunitats afectades. 
 

AIDA insta al Ministeri d'Ambient i a l'Estat colombià en el seu conjunt a fer efectiu el més aviat possible la sentència de la 

Cort, i protegir així tots els erms de Colòmbia dels impactes de la mineria a gran escala. 
 

Font: 
AIDA (9 de febrero de 2016) 

http://www.aida-americas.org/es/release/aida-celebra-la-decision-de-la-corte-constitucional-que-protege-paramos-de-

colombia 
 

La Cort Suprema congela el pla d'Obama per reduir les emissions de CO2  
 

La Cort Suprema d'EUA va acordar aquest dimarts la congelació del Pla d'Energia Neta d'Obama, la peça clau de l'estratègia 
del president contra el canvi climàtic. Es tracta d'una suspensió temporal, fins a resoldre la impugnació presentada per 29 

estats i grups industrials d'aquesta normativa de l'Agència de Protecció Ambiental (EPA) que pretén retallar les emissions de 

CO2 incidint especialment en les plantes de carbó per produir electricitat del país. 
 

Sense ser definitiu, aquesta sentència suposa un cop dur per al pla més ambiciós d'EUA per lluitar contra el canvi climàtic i 
un triomf per a la coalició d'estats, la majoria d'ells republicans, i líders industrials que van impugnar el Pla d'Energia Neta 

assegurant que representa una "presa de poder sense precedents". 

 
La decisió es va prendre per cinc 

vots contra quatre. Els quatre jutges 
progressistes de la Cort van 

expressar el seu desacord amb la 
sentència, presa amb una sorprenent 

rapidesa. De fet, no és gens habitual 

que el temple del dret a Estats Units 
intervingui en un assumpte que està 

encara sent examinat per 
jurisdiccions inferiors. 

 

En suspendre temporalment el 
decret, la Cort Suprema indica que 

l'oposició ha presentat un sòlid 
argument en contra del pla. El mes 

passat, un tribunal federal 

 
Font: AIDA 

 

 
Font: Univisión 
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d'apel·lacions es va oposar a suspendre-ho. 

 
El pla té com a objectiu evitar els pitjors impactes que s'esperen a causa del canvi climàtic, en reduir en gairebé una tercera 

part les emissions de diòxid de carboni en les plantes termoelèctriques abans de 2030. 
 

L'inici dels arguments d'apel·lació va ser programat pel 2 de juny. Paradoxalment, abans d'això, el proper 22 d'abril s'espera 

que els líders del món acudeixin a Nova York per a la signatura de l'Acord de París, el pacte de gairebé 200 països del món 
per retallar aquestes emissions causants de l'escalfament del planeta. Caldrà veure ara com influeix la suspensió de la Cort 

Suprema en l'escenari internacional, doncs el pla suspès era essencial per encaixar la peça d'EUA en el complex puzle de les 
negociacions climàtiques. 

 
"Estem en desacord amb la decisió de la Cort Suprema de suspendre el Pla d'Energia Neta", va subratllar la Casa Blanca en 

un comunicat, al mateix temps que va manifestar la seva convicció que aquesta normativa està fundada "en bases tècniques 

i legals sòlides". 
 

Per la seva banda, Patrick Morrisey, fiscal de Virgínia occidental, estat en primera fila en l'oposició al pla, va saludar al 
Twitter aquesta "victòria monumental" i "sense precedents". 

 

Font:  
Univisión Planeta (9 de febrer de 2016) 

http://www.univision.com/noticias/cambio-climatico/corte-suprema-congela-el-plan-de-obama-para-reducir-las-emisiones-
de-co2 

 
Mala qualitat de l'aire afavoreix la mort de 5.5 milions de persones cada any 

 

La contaminació de l'atmosfera terrestre és el quart factor de risc de mort al planeta, solament superada per la pressió 
arterial alta, les males dietes i el tabaquisme. 

 
A l'any, les víctimes mundials de la mala qualitat de l'aire superen els 5.5 milions de persones, una quantitat molt similar a la 

població de Minnesota. 

 
Aquestes són les dades recentment compartides per científics de la Universitat de Columbia Britànica en el marc de la reunió 

anual de l'Associació Americana per a l'Avanç de la Ciència (AAAS) a Washington, D.C. 
 

L'anàlisi va revisar els nivells de contaminació de l'aire de 188 països entre 1990 i 2013. 

 
Atenció: això no significa que si persona respira una sola alenada d'aire a algun lloc amb una atmosfera una mica 

contaminada mor instantàniament, recalquen els autors. 
 

El que la nova anàlisi alerta és que la quantitat de partícules suspeses en l'aire d'algunes ciutats sí contribueixen al 
desenvolupament d'una sèrie de patiments i malalties que redunden en la defunció prematura d'aquestes persones. 

Entre les complicacions destaquen les al·lèrgies, els patiments respiratoris i també altres malestars. 

 
Aquests mals afecten especialment a poblacions ja de per si mateix vulnerables com a nens petits, dones embarassades i 

adults majors. 
 

Els experts recalquen que la majoria de les morts per la contaminació de l'aire són finalment per malalties cardiovasculars, 

doncs compliquen casos de pacients amb càncer de pulmó, malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i infeccions 
respiratòries. 

 
Nombres vermells 

I és que no és per menys, mentre que la 
quantitat de partícules químiques 

considerades com a acceptables per 

l'Organització Mundial de la Salut és amb 
prou feines de 25 micrograms per metre 

cúbic, en ciutats com Beijing i Nova Delhi es 
registren fins a 300 micrograms per metre 

cúbic. És a dir, gairebé un 1,200% més. 

 
Es menjaria vostè alguna cosa que digui que 

excedeix les normes de seguretat sanitària 
en un percentatge tan elevat? Possiblement 

no.  

 
 

Font: Univisión  

http://www.univision.com/noticias/cambio-climatico/corte-suprema-congela-el-plan-de-obama-para-reducir-las-emisiones-de-co2
http://www.univision.com/noticias/cambio-climatico/corte-suprema-congela-el-plan-de-obama-para-reducir-las-emisiones-de-co2
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No obstant això, negar-se a respirar aquest aire contaminat és un luxe que alguns pobladors del món no tenen oportunitat 

d’escollir. 
 

Segons l'OMS, més del 85% de la població mundial viu en zones que excedeixen els estàndards de brutícia en l'aire. 
El 55% de les morts associades indirectament a aquesta pol·lució es registren a la Xina i la Índia, considerades dues de les 

economies de més ràpid creixement del món. Al voltant d'1,6 milions de van morir a Xina, i 1,4 milions a l'Índia en 2013. 

En tots dos països, la contaminació ambiental es veu potenciada en presència de centrals elèctriques, d'indústria de 
manufactura, de les emissions per combustió fòssil de vehicles, així com per la crema de carbó i fusta. Totes aquestes 

activitats humanes alliberen petites partícules a l'aire que són nocives per a la salut humana. 
 

“Una de les coses úniques de la contaminació ambiental és que vostè no pot córrer ni amagar-se d'ella. Però sabem que si 
s'incrementa la seva qualitat tothom pot beneficiar-se’n. És per això que des del punt de vista de salut, la reducció de la 

contaminació de l'aire és una manera increïblement eficaç per millorar la salut d'una població", diu Michael Brauer, professor 

de la Universitat de l'Escola de Població i Salut Pública de la Columbia Britànica a Vancouver, Canadà. 
 

Solament a Xina s'estima que podria evitar-se la defunció prematura d'entre de 990.000 a 1,3 milions de persones si el 
govern complís amb els objectius actuals promesos pel Govern actual per restringir la combustió de carbó i les emissions. 

Per la seva banda, a l'Índia, un important contribuent a la mala qualitat de l'aire és la pràctica de la crema de fusta i 

biomassa per cuinar i escalfar-se (calefacció). Aquesta és la raó per la qual milions de pobres estan regularment exposats a 
alts nivells de partícules tòxiques en les seves pròpies llars. 

 
Els investigadors reconeixen que en els últims 50 anys, els governs d'Amèrica del Nord, Europa Occidental i Japó “han fet 

grans avanços per combatre la contaminació mitjançant l'ús de combustibles més nets, vehicles més eficients”. També 
celebren que s'ha contribuït a limitar la crema de carbó i posar restriccions a les centrals elèctriques i fàbriques en aquests 

països. 

 
No obstant això, emfatitzen que si el món no es posa encara més estricte per frenar les emissions, en les properes dues 

dècades les víctimes letals seran moltes més. 
 

“Una de les raons per les quals enfoquem particularment a Índia i Xina és perquè els recursos que contribueixen a la 

contaminació ambiental són també els que contribueixen al canvi climàtic. I en destacar l'impacte de la contaminació de 
l'aire en la salut de les persones esperem que sigui un catalitzador o una via àgil de promoure el canvi d'aquests recursos 

contaminants cap a energia basada en recursos més nets en aquests països”, assegura l'investigador Brauer. 
 

Font:  

Univisión Planeta (12 de febrer de 2016) 
http://www.univision.com/noticias/politica-ambiental/mala-calidad-del-aire-favorece-la-muerte-de-55-millones-de-personas-

cada-ano€ 
 

Mapamundi de la sequera: creixen les zones en vermell 
 

Uns 4.000 milions de persones pateixen falta d'aigua potable almenys un mes a l'any. 

 
El nou mapamundi de l'aigua potable del món està ple de taques grogues, ataronjades i vermelles, regions amb problemes 

de subministrament en el qual viuen uns 4.000 milions de persones. 

http://www.univision.com/noticias/politica-ambiental/mala-calidad-del-aire-favorece-la-muerte-de-55-millones-de-personas-cada-ano
http://www.univision.com/noticias/politica-ambiental/mala-calidad-del-aire-favorece-la-muerte-de-55-millones-de-personas-cada-ano
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La falta d'aigua per al consum humà i els serveis ambientals s'ha convertit en un dels problemes més preocupants del 
planeta; motiu de greus problemes de salut i font de constants conflictes territorials. 

 
Ara dos investigadors de la Universitat de Twente (Holanda) han analitzat per primera cop aquest problema a escala 

mundial amb anàlisi i mapes de la falta d'aigua potable mes a mes. Els resultats d'aquest estudi es presenten en el número 

del 12 de febrer de la revista Science Advances.  
 

Un risc d'abast global.  
 

Mesfin M. Mekonnen i Arjen I. Hoekstra recorden que l'escassetat d'aigua dolça es percep cada vegada més com un risc 

d'abast global però consideren que els estudis realitzats fins ara subestimaven la dimensió d'aquest problema perquè no 
tenien suficientment en compte les fluctuacions estacionals en el consum d'aigua i la disponibilitat. 

 
Per contra, en la recerca presentada ara s'analitzen els problemes de forma mensual, amb uns resultats realment 

preocupants. 
 

Uns 500 milions de personis s'enfronten a problemes d'accés a fonts d'aigua potable durant els 12 mesos de l'any. Prop de 

2.000 milions de persones tenen aquest problema de subministrament durant sis mesos a l'any i 4.000 milions de persones 
no tenen accés a l'aigua potable almenys durant un mes a l'any. 

 
El nombre d'afectats està creixent. 

 

Els estudis coneguts fins ara indicaven que la falta d'aigua potable era un problema que afectava a tot el món a entre 1.700 
i 3.100 milions de persones.  

 
Les dades presentades ara coincideixen a assenyalar les zones ja conegudes en les quals viu un major nombre de persones 

amb problemes d'aigua potable, entre els quals es troben Índia, Pakistan, Iemen i Xina. D'altra banda, l'estudi destaca que 
les condicions atmosfèriques són determinants d'una part d'aquest problema però que, en molts casos, la falta d'inversions i 

infraestructures agreugen els problemes entre la població amb menys recursos econòmics. 

 
La preocupant situació actual pot seguir empitjorant durant els propers anys com a conseqüència del canvi climàtic, la 

contaminació i la superpoblació. 
 

Font:  

La Vanguardia (15 de febrer de 2016) 
http://www.lavanguardia.com/natural/20160215/302173736437/mapamundi-sequia-problemas-agua-potable.html 

 
 

 

 

 
 Font: LaVanguardia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapamundi de la sequía. Fuente: Science Advances-LV 

http://www.lavanguardia.com/natural/20160215/302173736437/mapamundi-sequia-problemas-agua-potable.html
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Perú declara l'emergència sanitària a l’Amazones per vessament d’aigua amb petroli 

 
Els rius afectats són fonts 

d'aigua per a consum humà 
de les comunitats indígenes 

de l’Amazones assentades en 

les seves ribes, d'on a més 
extreuen peixos. 

 
El Govern de Perú va declarar 

avui en emergència sanitària 
per 90 dies la qualitat de 

l'aigua per a consum humà a 

les dues zones de l’Amazones 
peruà on en les últimes 

setmanes es van produir dues 
vessis de petroli per fugides 

en l'Oleoducte Norperuà, dut 

a terme per l'empresa estatal 
Petroperú. 

 
“Una resolució de la Direcció general de Salut (Digesa) publicada avui en la gaseta oficial El Peruà va decretar l'emergència 

sanitària en el districte de Imaza, de la regió Amazones, i en els districtes de Morona, Manseriche, Barranca, Pastaza i 
Cahuapana, de la província de Dátem de Marañón, a la regió Loreto.” 

 

El document va ordenar incrementar la freqüència de la vigilància sanitària dels sistemes de proveïment d'aigua per a 
consum humà en coordinació amb les Adreces Regionals de Salut d'Amazones i Loreto mentre duri la declaració 

d'emergència sanitària. 
 

La Direcció general de Salut també va manar realitzar accions d'assistència tècnica i logística per instal·lar sistemes de 

proveïment d'aigua per a consum humà als domicilis de les zones afectades. 
 

Eliminació risc sanitari: 
 

Va instar a més a les autoritats municipals, provincials i regionals a emprendre les accions necessàries per eliminar el risc 

sanitari generat pel vessi de petroli ocorregut en les seves jurisdiccions. 
 

El document va recordar que la declaració d'emergència sanitària “no eximeix de responsabilitats a aquelles institucions que 
no hagin complert amb les seves funcions establertes a la llei i que hagin generat l'emergència sanitària”. 

 
La resolució va explicar que els rius afectats són fonts d'aigua per al consum humà de les comunitats indígenes de 

l’Amazones assentades en les seves ribes, d'on a més extreuen peixos. 

 
La primera fugida es va produir el 25 de gener a l'altura del quilòmetre 441 de l'oleoducte, en el caseriu de Vila Bella, del 

municipi de Imaza-Chiriaco, a la regió Amazones, on es varen vessar entre 2.000 i 3.000 barrils de petroli durant els tres 
dies que Petroperú va tardar a reparar el trencament. 

 

Ríus afectats:  
El petroli vessat va afectar els rius Inayo, Chiriaco i Marañón, un dels afluents de l'Amazones, i a les comunitats indígenes de 

Suashapea, Pakunt, Chiriaco, Nou Progrés, Nazareth i Nou Horitzó, segons la resolució de la Digesa. 
 

La segona fugida es va registrar el 3 de febrer a l'altura del quilòmetre 206 del mateix oleoducte, a la província de Dátem 
del Marañón, i el petroli va arribar fins al riu Mayuriaga, a 13 quilòmetres del punt del trencament, des d'on va arribar al riu 

Morona, un altre afluent del Marañón. 

 
La quantitat de cru abocada al medi ambient en aquesta fugida és encara indeterminada perquè Petroperú no va quantificar 

els barrils perduts en el seu informe d'emergència ambiental presentat al OEFA. 
 

L'Oleoducte Norperuà transporta el petroli extret a la selva peruana fins al terminal portuari de Bayóvar, a l'oceà Pacífic, al 

llarg d'un trajecte de 854 quilòmetres de canonades. 
 

Font:  
EFE Verde (18 de febrer de 2016) 

http://www.efeverde.com/noticias/peru-declara-la-emergencia-sanitaria-en-la-amazonia-por-derrame-agua-con-petroleo/ 

 

 
Font: EFE 
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Unió Europea: 

Brussel·les dóna un ultimàtum a Espanya per les normes d'eficiència energètica en edificis 

 
La Comissió Europea (CE) va donar aquest dijous un 

ultimàtum a Espanya perquè adoptés la normativa 

europea sobre eficiència energètica als edificis, i la va 
advertir que en cas de no fer-ho, podria denunciar-la 

davant la Justícia comunitària. 
 

Brussel·les va enviar un dictamen motivat (segona 

fase del procediment d'infracció europeu) a Espanya, 
perquè “compleixi íntegrament tots els requisits de la 

Directiva sobre la Directiva d'eficiència energètica als 
edificis”, explica un comunicat. 

 
Segons Brussel·les, un examen detallat de la 

legislació nacional que adapta la Directiva va revelar 

algunes deficiències en relació a la definició dels 
estàndards d'edificis de consum energètic gairebé nul 

i de la seva aplicació en el termini establert. 
 

 

La CE també va descobrir que les excepcions als 
requisits de la Directiva introduïts per la legislació 

nacional anaven més enllà del previst per la legislació. 
 

Espanya disposa ara de dos mesos per notificar a la CE les mesures adoptades per corregir la situació, després del qual 
Brussel·les podrà decidir portar el cas al Tribunal de Justícia de la UE. 

 

La normativa en qüestió, va recordar la CE, preveu que els estats membres han d'establir i aplicar uns requisits mínims 
d'eficiència energètica tant per als edificis nous com per als ja existents, i assegurar la certificació de l'eficiència energètica 

dels immobles. 
 

També exigeix la inspecció regular els sistemes de calefacció i aire condicionat i requereix als països que garanteixin que 

tots els nous edificis tenen un consum de “gairebé zero energia” a partir de 2021 (2019 en el cas dels edificis públics), va 
recordar la Comissió. 

 
Font: 

El periódico de la energía (25 de febrer de 2016) 

http://elperiodicodelaenergia.com/bruselas-da-un-ultimatum-a-espana-por-las-normas-de-eficiencia-energetica-en-edificios/ 
  

Ajudes europees per al desenvolupament Rural 
 

El conseller de Medi ambient, Administració Local 
i Ordenació del Territori, Jaime González 

Taboada, ha presentat el nou Programa de 

Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 per a 
la Comunitat de Madrid, que gràcies a les 

gestions realitzades pel Govern regional davant 
la Comissió Europea va a permetre que la regió 

inverteixi en aquest període un total de 120,5 

milions d'euros en ajudes per al 
desenvolupament rural. 

 
Aquestes ajudes, que estan cofinançades per la 

Unió Europea (que aporta 76,5 milions a través 
dels fons FEADER), el Govern central (13,3 

milions) i la Comunitat de Madrid (30,7 milions), 

suposaran una inversió d'uns 24 milions d'euros 
anuals en iniciatives i programes que impulsaran 

la millora, modernització i sostenibilitat de les 
explotacions agrícoles i ramaderes, la generació 

d'ocupació lligada al camp i la preservació dels ecosistemes agrícoles i forestals. 

 
Font: Ambientum 

 
Font: El Periódico de la energía 

http://elperiodicodelaenergia.com/bruselas-da-un-ultimatum-a-espana-por-las-normas-de-eficiencia-energetica-en-edificios/
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Un dels objectius d'aquest pla és fomentar l'ocupació entre els joves agricultors i ramaders amb ajudes per valor de 5,6 
milions d'euros, el doble del destinat en l'anterior període. 

 
Així, es destinaran 2,3 milions als menors de 41 anys que obrin per primera vegada una explotació per cofinançar la inversió 

inicial realitzada per l'emprenedor, i altres 3,3 milions en ajudes a la incorporació de nous agricultors per fomentar el relleu 

generacional en el sector agroramader de la Comunitat de Madrid. 
 

Font: 
Ambientum (18 de febrer de 2016) 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Ayudas-europeas-para-el-desarrollo-rural.asp 
 

Activistes de Greenpeace bloquegen les negociacions secretes sobre el TTIP a Brussel·les 

 
Activistes de Greenpeace han bloquejat 

aquest matí les negociacions entre la UE 
i Estats Units a Brussel·les, negociacions 

que tenen com a objectiu discutir en 

secret un acord comercial que donaria 
més poder a les grans corporacions. Els 

manifestants han advertit que el TTIP 
(Acord d'Associació Transatlàntica de 

Comerç i Inversió) és una amenaça per a 
la democràcia, la protecció del medi 

ambient, les normes de salut i les 

condicions laborals. 
 

Trenta activistes de set països, entre ells 
diversos espanyols, s'han encadenat a 

l'entrada del centre de conferències on la trobada anava a tenir lloc. Alguns activistes han escalat la façana de l'edifici per 

desplegar una gran pancarta que mostra un senyal de tràfic de ‘atzucac’ que deia: “TTIP: acord comercial, atzucac”. 
 

En els dos anys i mig transcorreguts des que varen començar les negociacions sobre el TTIP, les delegacions han mantingut 
en secret el desenvolupament de les mateixes, mentre que els documents filtrats han mostrat les amenaces per a la 

legislació ambiental, sanitària i laboral. No hi ha cap raó per creure que aquesta ronda de converses serà diferent. “Encara 

que es denomini a ell mateix acord de comerç i inversió, el TTIP no tracta sobre relacions comercials. Aquestes negociacions 
busquen la manera de transferir el poder de les persones a les grans empreses. El que la Comissió Europea crida barreres 

comercials són, de fet, les garanties que mantenen els pesticides tòxics fora dels nostres aliments o els contaminants 
perillosos allunyats de l'aire que respirem. Els negociadors, que se suposava anaven a reunir-se en secret avui, volen afeblir 

aquestes mesures de seguretat per maximitzar els beneficis empresarials, siguin quins siguin els costos per a la societat i el 
medi ambient. És la nostra responsabilitat denunciar aquestes negociacions i donar veu als milions de persones que 

s'oposen a aquest acord comercial“, ha declarat Miguel Ángel Soto, portaveu de Greenpeace Espanya. 

 
Els equips negociadors de la Comissió Europea i del Departament de Comerç d'Estats Units comencen avui una ronda de 

converses de cinc dies de durada sobre el polèmic pla per permetre als inversors estrangers qüestionar les normes i lleis que 
protegeixen a les persones i el medi ambient, en particular sobre els aliments, la contaminació química i l'energia. 

L'esquema elaborat per la Comissió, conegut com a Sistema Judicial d'Inversions (ICS), crearia una nova categoria de 

jurisdicció quasi-judicial per defensar els interessos dels inversors i per sobre de l'estat de dret dels països europeus. 
 

Font: 
Humania (25 de febrer de 2016) 

http://humania.org/2016/02/22/activistas-de-greenpeace-bloquean-las-negociaciones-secretas-sobre-el-ttip-en-bruselas/ 
 

Espanya haurà de restaurar els ecosistemes “més i millor” per complir amb la UE 

 
L'Agència Europea de Medi ambient calcula que el 60% de les espècies i el 77% dels hàbitats europeus protegits es troben 

en mal estat de conservació, mentre que a Espanya els boscos amb prou feines ocupen el 29% de la seva superfície 
potencial i àmplies zones del país presenten nivells alarmants de desertificació. 

 

L'informe de WWF “Recuperant paisatges: un nou camí per a la restauració ecològica”, presentat ahir, posa de manifest que 
la labor de restauració promoguda per les comunitats autònomes a Espanya ha estat insuficient per millorar l'estat de 

conservació dels ecosistemes, malgrat els progressos aconseguits en els últims 30 anys.  

 
Font: Humania 

 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Ayudas-europeas-para-el-desarrollo-rural.asp
http://humania.org/2016/02/22/activistas-de-greenpeace-bloquean-las-negociaciones-secretas-sobre-el-ttip-en-bruselas/
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Un dels factors d'aquest problema resideix, segons 
l'organització, en què s'ha simplificat el concepte de 

“restauració ecològica”, entenent-ho reforestar o 
repoblar. Tampoc creuen que s'hagi fet un esforç 

suficient per identificar les zones prioritàries a 

restaurar, i en la majoria dels casos, ha mancat la 
participació de les persones que viuen i treballen al 

territori. 
 

Per aquest motiu, WWF considera que per revertir 
aquesta situació a Espanya s'ha de “avançar cap a 

una nova recepta per a la restauració ecològica, 

amb una visió més integral on la priorització de les 
zones a restaurar -sobre la base d'objectius 

ecològics, però també soci-econòmics i culturals- 
sigui una de les principals prioritats”. 

 

Actualment, les regions espanyoles inverteixen de 
mitjana 7,3 milions d'euros anuals en restauració i el 

cost mitjà dels projectes de restauració és de 5.000 euros per hectàrea. Per l'ONG són necessàries anàlisis de cost-benefici 
per a la presa de decisions en els projectes de restauració. 

 
“Si volem complir els objectius que ens marca la Unió Europea, les administracions públiques han de restaurar més i millor. 

Cal fer un esforç per conèixer les zones en les quals és més prioritari i necessari treballar i dissenyar projectes de restauració 

de major qualitat”, explica la Coordinadora de Restauració Forestal de WWF Espanya, Diana Colomina. 
 

En aquest sentit, l'organització ambiental veu l'Estratègia Estatal d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració 
Ecològiques, engegada pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, una “gran oportunitat per guiar la recuperació 

dels sistemes degradats”, per la qual cosa participa activament en el procés i ha fet arribar al Departament les conclusions 

del seu informe. 
 

Font: 
EurActiv (26 de febrer de 2016) 

http://www.euractiv.es/noticias/Espana_tendra_que_restaurar_los_ecosistemas_mas_y_mejor_para_cumplir_con_la_UE-

11402.html 
 

La justícia Europea determina que Espanya incompleix la normativa en 30 abocadors 
 

Brussel·les va acudir al Tribunal de Justícia de 
la UE al juliol de 2014 perquè prengués 

mesurades davant l'incompliment per part 

d'Espanya de la Directiva d'abocament de 
residus, en la qual s'establia que els abocadors 

que estaven en funcionament en 2001 havien 
d'haver tancat com a màxim al juliol de 2009, 

tret que complissin les normes de la UE 

destinades a garantir el seu funcionament 
segur.  

 
La Comissió va considerar llavors que el país 

ibèric no respectava la legislació comunitària en 
els abocadors de residus no perillosos de 

Ortuella (Biscaia), Zurita (Fuerteventura) i Juan 

Gran (Gran Canària), ja que no s'havien 
adoptat les mesures necessàries per sol·licitar a 

l'entitat explotadora l'elaboració d'un pla de 
condicionament i assegurar la seva execució 

completa, segons informa Servimedia. 

 
De la mateixa manera, l'Executiu comunitari va advertir sobre l'incompliment d'aquesta norma en altres nou abocadors de 

residus no perillosos i divuit de residus inerts, en els quals no s'havien seguit els passos correctes per tancar al més aviat 
possible les instal·lacions que no haguessin obtingut l'autorització per seguir amb la seva activitat. 

 

Avui, la Cort de Luxemburg confirma la infracció per part d'Espanya, al·legant que les autoritats no han demostrat que les 

 
Font: EurActiv 

 
Font: EurActiv 

http://www.euractiv.es/noticias/Espana_tendra_que_restaurar_los_ecosistemas_mas_y_mejor_para_cumplir_con_la_UE-11402.html
http://www.euractiv.es/noticias/Espana_tendra_que_restaurar_los_ecosistemas_mas_y_mejor_para_cumplir_con_la_UE-11402.html
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obres necessàries per ajustar els abocadors de Ortuella, de Zurita i de Juan Gran a la Directiva es realitzessin abans 

d'aquesta data. 
 

Així mateix, acusen a Espanya de no haver constatat que s'han dut a terme les obres necessàries en els altres 27 abocadors 
en les dates fixades, a més de que no ha ofert cap justificació per l'incompliment dels terminis. 

 

Font: 
EurActiv (25 de febrer de 2016) 

http://www.euractiv.es/noticias/La_Justicia_europea_determina_que_Espana_incumple_la_normativa_en_30_vertederos-
11397.html 

 
Espanya: 

Premi a setze pimes espanyoles per emprendre a favor del clima. 
 

El certamen que va tenir lloc en el marc de Ecoemprenedors pel Clima, la Setmana Global de l'Economia Verda i el Moviment 
pel clima, que celebrava la seva primera edició. 

 

Van participar set ciutats procedents d'Alemanya, França, Holanda i Espanya presentant projectes referents a la mobilitat 
urbana sostenible, l'agricultura ecològica, serveis energètics, arquitectura bioclimàtica o enginyeria ambiental. 

 
La trobada, a més de donar visibilitat i proposar solucions de negoci econòmicament viables i socialment emprenedores que 

fan front als principals reptes que presenta el canvi climàtic, va alinear els negocis “verds” d'Europa amb el Moviment pel 

Clima i el Cim de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que es va celebrar a París (COP21), que es va celebrar pocs dies 
després. 

 
Els premis, organitzats per Greenbiz, GreenEcoNet 

i Ecopreneur, entre altres 500 professionals, van 
comptar amb dues categories: la primera de 

“mitigació”, que premiava a totes les pimes que 

fomenten la disminució d'emissions de gasos 
efecte hivernacle; i la segona, de “adaptació”, 

reconeixent la labor dels emprenedors que hagin 
posat en el comprat productes o serveis que 

milloren la nostra adaptació als efectes provocats 

pel canvi climàtic. 
 

 
La Galleda Verda, GEN Europe, Clima Loop, Green 

Living, Encicle, Navlandis, Ciclogreen i 3dImpact 

van resultar premiades en la categoria ‘mitigació’; 
mentre que en la de ‘adaptació’ ho van anar 

empreses com Nostoc, Satt, El Rusc que diu Sí, 
Vanapedal, APA Water, BioCE, Ecuorum i 

Ecovidasolar. 
 

També va ser atorgat un premi especial a 

Ciclogreen en reconeixement a les seves “enormes possibilitats d'estalviar emissions de gasos d'efecte hivernacle”, segons 
afirmaven els organitzadors. 

 
Ara, els responsables es disposen a treballar en el proper Ecoemprenedors pel Clima, que s'ambientarà en un clima 

euromediterrani, incloent a més ciutats del Magrib, d'acord amb la propera Conferència sobre el Clima (COP22) que tindrà 

lloc en Marrakech. 
 

Font: 
Euroactiv (18 de Febrer de 2016) 

http://www.euractiv.es/noticias/Premio_a_dieciseis_pymes_espanolas_por_emprender_a_favor_del_clima-11361.html 
 

Espanya, camí d'incomplir les metes europees de restauració ecològica 

 
Com a part dels esforços mundials per revertir la pèrdua de biodiversitat, la Unió Europea ha marcat l'objectiu de restaurar 

el 15% dels ecosistemes degradats abans de l'any 2020. WWF ha presentat un informe analitzant les polítiques públiques de 
restauració des de 1983, que mostra que encara existeixen grans manques en l'ús d'aquesta important eina. Segons 

l'organització, per complir els objectius europeus és essencial apostar per un nou model per a la restauració ecològica, i 

identificar i prioritzar les àrees que necessiten ser recuperades amb major urgència. 

 
Font: Parlament Europeu 

http://www.euractiv.es/noticias/La_Justicia_europea_determina_que_Espana_incumple_la_normativa_en_30_vertederos-11397.html
http://www.euractiv.es/noticias/La_Justicia_europea_determina_que_Espana_incumple_la_normativa_en_30_vertederos-11397.html
http://www.euractiv.es/noticias/Premio_a_dieciseis_pymes_espanolas_por_emprender_a_favor_del_clima-11361.html
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La restauració ecològica és una eina que permet guarir les ferides que provocades a la naturalesa i posar en funcionament 
de nou els ecosistemes destruïts, ajudant a la naturalesa a recuperar-se per si mateixa. De fet, segons l'Agència Europea de 

Medi ambient, el 60% de les espècies i el 77% dels hàbitats europeus protegits es troben en mal estat de conservació. En el 
cas dels boscos espanyols, amb prou feines ocupen el 29% de la seva superfície potencial i àmplies zones del país presenten 

nivells alarmants de desertificació. 

 
Segons un informe que ha presentat 

WWF, “Recuperant paisatges: un nou camí 
per a la restauració ecològica”, la labor de 

restauració promoguda per les Comunitats 
Autònomes ha estat insuficient per 

millorar l'estat de conservació dels 

ecosistemes, malgrat els progressos 
aconseguits en els últims 30 anys. Fins 

ara, s'ha simplificat el concepte de 
“restauració ecològica”, doncs s'ha entès 

tan sols com reforestar o repoblar. A més, 

no s'ha fet un esforç per identificar les 
zones prioritàries a restaurar, i en la 

majoria dels casos, ha faltat la participació 
de les persones que viuen i treballen al 

territori. 
 

En el cas dels boscos espanyols, amb prou feines ocupen el 29% de la seva superfície potencial i àmplies zones del país 

presenten nivells alarmants de desertificació. 
 

Per revertir aquesta situació a Espanya, WWF considera necessari avançar cap a una nova recepta per a la restauració 
ecològica, amb una visió més integral on la priorització de les zones a restaurar -sobre la base d'objectius ecològics, però 

també soci-econòmics i culturals- sigui una de les principals prioritats. 

 
“Recuperar les àrees naturals destruïdes o degradades per l'acció de l'ésser humà és crucial per seguir beneficiant-nos en el 

futur dels serveis que ens regalen els ecosistemes”, comenta la Coordinadora de Restauració Forestal de WWF Espanya, 
Diana Colomina. “Si volem complir els objectius que ens marca la Unió Europea, les administracions públiques han de 

restaurar més i millor. Cal fer un esforç per conèixer les zones en les quals és més prioritari i necessari treballar, i dissenyar 

projectes de restauració de major qualitat”, explica Colomina. 
 

Aquest any el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient ha engegat l'elaboració de l'Estratègia Estatal 
d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològiques. Para WWF, l'estratègia és una gran oportunitat per 

guiar la recuperació dels ecosistemes degradats d'Espanya i espera que serveixi per impulsar una restauració planificada i 
coordinada que estableixi les zones prioritàries de restauració, amb un cronograma clar d'actuació i un pressupost 

compromès per a la seva engegada. WWF està participant activament en el procés i ha traslladat les recomanacions de 

l'informe presentat al grup de treball. 
 

Algunes dades clau de l'informe són: 
 

• El 77% dels hàbitats europeus protegits es troben en mal estat de conservació. 

• Els boscos a Espanya ocupen amb prou feines el 29% de la seva superfície potencial. 
• De mitjana, es reforesten 59.876 ha, la qual cosa contrasta amb les 107.300 ha afectades per focs anualment. 

 
Les Comunitats Autònomes inverteixen de mitjana 7,3 milions d'euros anuals en restauració. El cost mitjà dels projectes de 

restauració és de 5.000 €/ha. Para WWF, són necessàries anàlisis de cost-beneficio per a la presa de decisions en els 
projectes de restauració. 

 

Font: 
Iagua (25 de febrer de 2016) 

http://www.iagua.es/noticias/espana/wwf/16/02/25/espana-camino-incumplir-metas-europeas-restauracion-ecologica 
 

El Suprem resol que el Algarrobico es va construir sobre terreny no urbanitzable 

 
La decisió del Suprem determinarà probablement la demolició de l'hotel, encara que també queden per dirimir altres 

assumptes, com si correspondrà una indemnització a la promotora Azata del Sol. En les sentències divulgades avui l'alt 
tribunal no es pronuncia sobre les eventuals responsabilitats patrimonials. 

 
Font: Iagua 
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El Tribunal Suprem ha resolt en una sentència divulgada avui que l'hotel Algarrobico, construït en el Cap de Gata, a 
Carboneras (Almeria), es va edificar sobre terreny no urbanitzable. 

 
La Sala del Contenciós de l'alt tribunal ha acceptat els recursos de Greenpeace i de la Junta d'Andalusia i ha anul·lat la 

sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) que al març de 2014 va sentenciar a favor de la constructora 

Azata del Sol. 
 

Aquella segona sentència de la Secció Tercera del TSJA, que de manera inexplicable segons l'alt tribunal va contradir el que 
ja havia sentenciat al 2012 en una altra secció, la Primera, de la cort andalusa, rep molt dures crítiques del Suprem en la 

seva sentència d'avui. 
 

“La decisió del Suprem determinarà probablement la demolició de l'hotel, encara que també queden per dirimir altres 

assumptes, com si correspondrà una indemnització a la promotora Azata del Sol. En les sentències divulgades avui l'alt 
tribunal no es pronuncia sobre les eventuals responsabilitats patrimonials”.  

 
El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va dictaminar al 2012 una sentència signada per la seva Secció Primera, que va 

deixar tancat l'assumpte al determinar que el terreny sobre el qual es va edificar l'hotel no era urbanitzable. 

 
La sentència no es va recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem, on no hi ha en tràmit cap procediment en relació amb 

aquella sentència, per la qual cosa segons fonts de l'alt tribunal, era ferm quan es va tornar a pronunciar sobre el tema la 
Secció Tercera. 

 
És a dir, quan en 2014 la Secció Tercera del TSJA va resoldre en sentit contrari al que s’havia decidit per la secció Primera, 

va arribar tard, perquè l'assumpte estava ja tancat. 

 
Però l'alt tribunal és molt dur en la seva sentència d'avui sobre un altre dels aspectes d'aquella actuació de la Secció Tercera 

del TSJA, el referent al canvi de jutges que es va produir perquè arribés la segona sentència. 
 

Aquell canvi va venir acompanyat d'una “total i incomprensible absència de resolució”. Cap argument “va donar cobertura a 

la modificació de Secció que improcedentment i amb vulneració de les normes de repartiment” va tornar a pronunciar-se 
sobre un assumpte ja decidit, diu el Suprem. 

 
Aquesta segona resolució, abunda el Suprem, es va produir mitjançant una autèntica “via de fet”. “Sembla evident concloure 

que el correcte hagués estat que la Secció 1ª acordés, mitjançant l'oportuna resolució, la remissió de les actuacions a la 

Secció 3ª”. De no ser així, l'assumpte va haver de quedar en mans de la secció que ja havia decidit sobre el cas, afegeix el 
Suprem. 

 
Per si aquest conjunt d'irregularitats no fora suficient, ocorre que la Secció 3ª mancava de competència per assumir la 

deliberació i sentència del litigi, d'acord amb les normes de repartiment de la Sala, afegeix el tribunal. 
El president de la Sala Contenciós Administratiu del TSJA en la qual es va produir aquell estrany canvi, Rafael Toledà, és 

avui magistrat del Suprem. 

 
Font:  

Efe Verde (18 de febrer del 2016) 
http://www.efeverde.com/noticias/el-supremo-falla-que-el-algarrobico-se-construyo-sobre-terreno-no-urbanizable/ 

 

Les emissions de CO2 a Espanya varen augmentar almenys un 4% al 2015 
 

Un informe sobre canvi climàtic presentat avui per l'Observatori de Sostenibilitat a Espanya assenyala que les emissions de 
CO2 al 2015 van augmentar un 4% respecte a 2014. Segons els autors del treball, el motiu principal d'aquest repunt és la 

crema de carbó i proposen solucions que 
passen per invertir en infraestructura verda, 

a més de canviar el model productiu.  

 
L'Observatori de Sostenibilitat, entitat 

independent i sense ànim de lucre integrada 
per ecòlegs, enginyers, economistes, 

geògrafs i sociòlegs, ha presentat avui a 

Madrid un informe sobre canvi climàtic a 
Espanya per a l'any 2015. 

 
L'estudi indica que Espanya ha continuat 

augmentant les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle durant el passat any, mentre tots 
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els països del nostre entorn presenten fortes reduccions en les seves emissions. Es deu, segons les dades provisionals 

elaborades per l'economista José Santamarta, “a l'augment de la generació amb carbó –que ha crescut en el que va d'any 
gairebé un 20%– al major consum de productes petrolífers –entorn al 2%– i a l'estancament del consum de gas natural. El 

factor clau és la major generació d'electricitat amb carbó”. 
 

La segona activitat a Espanya que més gasos d'efecte hivernacle emet a l'atmosfera és el transport. “Aproximadament el 

25% de les emissions totals de CO2 provenen del transport i aquesta dada és superior a la mitjana europea, que es troba 
entorn al 20%”, va afirmar la biòloga Begoña Lozano. El 40% de la despesa energètica a Espanya prové del transport, 

encapçalat pel de carretera i seguit per l'aeri. 
 

Per la seva banda, l'enginyer industrial Juan Avellaner va assenyalar durant la presentació que deu empreses espanyoles 
“són causants del 65% del CO2 que emet Espanya”. A més, el treball localitza les 901 instal·lacions que emeten més diòxid 

de carboni segons el Registre Nacional d'Emissions de 2014. Avellaner també va apuntar “la necessitat de canviar les 

polítiques perquè Espanya torni a ser un emplaçament interessant per a la inversió en renovables”. 
 

El geògraf Carlos Alfonso va evidenciar com les energies renovables “no estan incrementant el seu pes en el mix energètic 
com haurien i no s'està produint un canvi de model energètic i productiu malgrat la crisi”. 

 

L'informe ofereix a més una representació geogràfica de les principals evidències de canvi climàtic a Espanya en una sèrie 
cartogràfica accessible a la xarxa i que s'anirà enriquint i contrastant amb noves evidències procedents de futurs treballs 

científics. 
 

L’ecòleg Fernando Prieto va assenyalar que s'han d'evitar polítiques contradictòries i eliminar subvencions perjudicials al 
clima i és necessari “filtrar totes les actuacions segons el seu impacte sobre el canvi climàtic”. 

 

Finalment els autors proposen una sèrie de mesures per iniciar una política ‘intel·ligent’ davant el canvi climàtic basada en la 
ciència, que aconsegueixi la progressiva descarbonització del país a través de grans infraestructures verdes, enfocaments 

ecosistèmics integradors o modificacions en les polítiques sectorials. 
 

Algunes de les evidències d'especial rellevància del canvi climàtic que ja estan patents a la Península són, per exemple, 

l'impacte sobre les poblacions de gall salvatge al cantàbric, en la producció de musclo a la musclera, sobre les àrees 
vitivinícoles o la regressió de les aus aquàtiques en les taules de Daimiel, entre altres. 

 
Font:  

Agencia Sinc (18 de febrer de 2016) 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-emisiones-de-CO2-en-Espana-aumentaron-al-menos-un-4-en-2015  
 

Adéu a les glaceres dels Pirineus. 
 

Moltes glaceres del Pirineus mostraven fa 35 o 40 anys moviments i esquerdes. Estaven vius. Però avui han quedat reduïts a 
meres plaques de gel immòbils (geleres), i, a més, moltes d'elles ja han desaparegut. 

 

La pèrdua de superfície de les glaceres del 
Pirineus aragonès va aconseguir el 50% 

entre intervinguts del segle XIX i l'any 1980. 
En aquests 130 anys es va esfumar la meitat 

de la seva superfície. Però la reculada s'ha 

accentuat encara més en les últimes tres 
dècades. Concretament, entre 1980 i el 2012 

el minvament ha aconseguit el 75% de la 
superfície. El seu estat és, per tant, terminal. 

 
El resultat és que actualment (dades del 

2012) només sobreviuen deu glaceres i vuit 

geleres, amb una extensió total de 160,4 
hectàrees, mentre que el 1980 –quan es va 

iniciar un seguiment sistemàtic– abastaven 
641,3 hectàrees. Queda, doncs, una quarta 

part del que hi havia. Tot això és una demostració de “la gran sensibilitat de les glaceres pirinenques a l'escalfament global”, 

assenyala el departament de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern aragonès. 
 

Evolució negativa en totes les zones. 
 

La desaparició dels gels permanents es pot percebre més fàcilment en les glaceres de major dimensió, és a dir, en aquells 

que encara superen les 20 o 30 hectàrees. No obstant això, la previsió és que la seva desintegració total afecti abans a les 
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glaceres i geleres més petites –amb cossos de gel de menys de 10 hectàrees–, segons apunta Fernando Lampre, president 

del Patronat dels Monuments Naturals de les Glaceres Pirinenques. 
 

En els 32 anys avaluats (1980-2012), la superfície gelada s'ha reduït el 54% en el Aneto (60,2 ha), i el 42% a la Inferior 
Muntanya Perduda (27,8 ha). Per la seva banda, en la tercera gran glacera espanyola en importància, el Maladeta oriental 

(22,3 ha), ha disminuït el 47,4% de l'espai que ocupava en el 2000. Aquestes tres glaceres, juntament amb el d’ Ossoué, al 

massís de Vignemale, aporten el 50% de l'extensió glacial del Pirineus. 
 

La reculada aquests anys és fins i tot major en algunes glaceres de menor grandària: Barrancs (86%), Tempestats (78%) o 
la Paúl (75%), Llardana (70%) i Infern (59%). 

 
La glacera és un riu de gel que avança i que amb la seva embranzida va friccionant el sòl i originant esquerdes i bretxes en 

formes d'O. Però el Pirineu ja no té aquella força que obria goles i temibles penya-segats. No queden rastres d'aquelles 

cavernes que semblaven una drecera al centre de la Terra. En el seu procés d'extinció, les glaceres es fan cada cop més 
petits i queden tancats en àrees localitzades. I quan resisteixen, queden en llocs recòndits, o encaixats entre abruptes 

parets del circ, esperant alimentar-se de “les allaus de neu des de crestes i vessants”, explica Lampre, qui cita l'exemple de 
l'Inferior de Muntanya Perduda, una de les masses de gel que han sofert una degradació relativament menor. 

 

El problema principal és que el balanç anual entre l'acumulació de neu (a l'hivern i primavera) i la fusió (estiu-tardor) és, 
sens dubte, negatiu. I per això, la renovació del gel glacial resulta avui inviable. 

 
Un exemple eloqüent en la Maladeta. 

 
La glacera del Maladeta, per exemple, es desfà com un terròs de sucre. “L'últim any (2014-2015) ha perdut un grossor de 

dos metres de gel, mentre que en 24 anys la pèrdua mitjana de grossor totalitza 19 metres. No obstant això, en la seva part 

inferior, la disminució del grossor arriba a 35 metres”, diu Guillermo Cobos, professor de la Universitat Politècnica de 
València que fa el seguiment per a la Confederació Hidrogràfic de l'Ebre. 

 
Guillermo Cobos i el seu equip fan dos mesuraments cada any en el Maladeta: una, en la part superior de la glacera o zona 

d'acumulació de gel, per calcular la caiguda de neu sobre el gel perenne –amb una perforació extreu la neu de l'any per 

veure fins a quin punt connecta amb el gel permanent i així s'avalua el guany de la innovació–, i una altra, a finals de 
setembre, a la zona inferior o de fusió (que permet mesurar el gel que queda i veure fins a on s'ha aprimat aquesta capa). 

 
“La reculada en les glaceres s'ha accelerat a partir del 2003. I crec que cap a l'any 2040 no hi haurà cap glacera. Cap a 

aquesta data, les poques restes de gel que hi hagi s'hauran convertit en geleres, en restes immòbils”, diu Jordi Camins, que 

fa un seguiment de les glaceres des de fa 34 anys mesurant la llengua de gel en molts d'ells. 
 

El glacial oriental de la Maladeta ha retrocedit entre 1992 i 2003 un total de 67,7 metres, és a dir, 6,15 metres cada any. 
Però en els 11 anys següents (entre el 2003 i el 2014) ha perdut 162,5 metres addicionals (una minva de 14,8 m a l'any en 

aquest període). “Això significa que la pèrdua s'ha multiplicat per 2,4”, diu Camins. I quina solució hi ha? “La solució del 
problema radica a eliminar les emissions de gasos d'efecte hivernacle per limitar al màxim l'escalfament global. Ja no és 

possible evitar la desaparició de les glaceres pirinenques, tret que, de forma natural, s'iniciés un nou refredament climàtic a 

causa d'una lleugera disminució de l'activitat solar, tal com ha succeït en èpoques històriques recents”, diu Camins. 
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La majoria del Parlament pacta derogar la llei que grava l’autoconsum elèctric 

 
L'acord, que ha estat signat avui al Congrés, 

representa a 227 diputats de la Cambra baixa i 

està subscrit per 26 organitzacions empresarials 
d'energies renovables, de consumidors i 

ecologistes, així com pels sindicats UGT i CCOO. 
 

Tots els partits polítics del Parlament, excepte el PP 

i UPN, han acordat derogar l'actual legislació que 
imposa càrrecs a l’autoconsum elèctric, afavorir el 

consum energètic compartit i modificar l'actual 
règim sancionador. 
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L'acord, que ha estat signat avui al Congrés, representa a 227 diputats de la Cambra baixa i està subscrit per 26 

organitzacions empresarials d'energies renovables, de consumidors i ecologistes, així com pels sindicats UGT i CCOO. 
Els partits polítics es comprometen al fet que el nou Govern aprovi en els seus 100 primers dies un Reial decret de mesures 

urgents per a l’autoconsum, o bé a votar a favor durant la seva convalidació. 
 

El vicepresident de la Fundació Renovables i membre de la Plataforma per a un Nou Model Energètic, Jorge Morales de 

Llaura, ha assegurat que aquest Reial Decret derogaria els aspectes “més nocius” de l'actual legislació aprovada pel PP i ha 
subratllat que posteriorment es negociaria la reglamentació específica de l’autoconsum.  

 
Els principals canvis en la normativa de l’autoconsum són: reconèixer el dret d’autoabastiment d'energia elèctrica sense cap 

tipus de càrrec, habilitar la possibilitat que diversos consumidors comparteixin instal·lació d’autoconsum, simplificar la 
tramitació administrativa per a les instal·lacions petites i adaptar el règim sancionador que actualment estableix multes de 

fins a 60 milions d'euros. 

 
“La nova redacció de la llei permetria moltes noves instal·lacions d’autoconsum”, ha indicat Morales de Llaura, que ha 

assegurat que el Reial decret podria estar aprovat en el termini d'un any, ja que requereix una negociació de molt consens. 
 

En aquest sentit, ha explicat que la nova legislació també tractaria de valorar el sistema d'excedents i dèficit que es 

produeixen en l’autoconsum, el denominat “balanç net”, que permet que l'energia sobrant pugui vendre's o bé ser utilitzada 
sense càrrecs en els dèficit que tingui el consumidor. 

 
Així, la reglamentació posterior podria valorar l'exempció de càrregues en l'ús propi d'excedents d'energia per a l'acte 

consumidor amb potències contractades de fins a 100 quilowatts (kW). 
 

No obstant això, el vicepresident de la Fundació Renovables ha asseverat que l'actual llei persegueix l’autoconsum i no tant 

“fer negoci amb els excedents elèctrics”, que han de ser “moderats i ponderats”. 
 

El que sí puntualitza el text del Reial Decret que avui han pactat és que les instal·lacions de producció no superiors a 100 
kW de potència associades al subministrament d’autoconsum que tinguin excedents estiguin exemptes d'inscriure's en el 

registre administratiu. 

 
Per la seva banda, el director general de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha afegit que “el que es 

busca és l'eficiència energètica” i posar les “regles bàsiques del joc” en l’autoconsum.  
 

Així mateix, davant els consumidors que han de regular les seves instal·lacions d’autoabastiment abans de l’abril, Morales de 

Llaura els ha recomanat que “inverteixin el mínim en la seva adaptació” ja que “és molt probable la derogació” de l'actual 
legislació. 

 
Durant l'acte de signatura de l'acord han estat presents diputats del PSOE, de Podem, de Ciutadans, d'IU, d'ERC, i de DiL, 

encara que l'acord ha estat subscrit per totes les formacions polítiques, excepte PP i UPN. 
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Catalunya 

 

Els Ecologistes catalans demanen al nou Govern recuperar la Conselleria de Medi ambient. 
 

La federació Ecologistes de Catalunya 
(EdC) ha criticat que el nou Govern de la 

Generalitat no prevegi recuperar la 
Conselleria de Medi ambient, pionera en 

l'Estat en 1992 i suprimida en 2010, i han 

demanat que es torni a crear per avançar 
en un "model de país" amb protagonisme 

del medi ambient. 
 

En un comunicat aquest dimecres, les 

entitats d’ EdC han retret a JxSí que 
prevegi mantenir l'actual situació de la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat, 
que "barreja dues competències que 

juntes es converteixen en pols oposats". 
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La preservació del medi ambient i la biodiversitat "esdevé inoperativa" i queda subordinada a àmbits tan forts com a Obres 
públiques, Infraestructures i Urbanisme, de Territori, han lamentat. 

 
Es manté el repartiment de competències mediambientals entre dos consellers, el de Territori, del que depenen els parcs 

naturals, i el d'Agricultura, amb la gestió dels boscos al seu càrrec, la qual cosa han afirmat que genera una "falta 

d'eficiència i eficàcia". 
 

Creada i suprimida per CiU. 
 

Han recordat que el Govern de l'expresident Jordi Pujol (CiU) va nomenar per primera vegada al 1992 un conseller de Medi 
ambient, Albert Vilalta, avançant-se a la resta de comunitats autònomes i a l'Estat en disposar d'aquesta conselleria "en un 

moment en el qual feia falta abordar molts reptes" amb l'entrada a la UE, com el del compliment dels estàndards de qualitat 

de vida europeus i de protecció del medi ambient. 
 

Els posteriors governs tripartits van mantenir la creació, però en la primera legislatura d'Artur Mas com a president han 
apuntat que es va tornar "23 anys enrere" en nomenar un conseller de Territori i Sostenibilitat. 

 

"Catalunya ha sofert un llarg període de reculada", han expressat, en un moment en què s'ha explicitat la necessitat d'un 
canvi global per fer front al canvi climàtic, la construcció de nous models socials, econòmics i ecològics, retrocedint també 

en relació als països europeus. 
 

Rellevant a la UE. 
 

Mentre la UE atorga un paper rellevant al comissari de Medi ambient a la Comissió Europea, i manté i impulsa una agència 

europea per a aquest àmbit, a Catalunya un conseller "desenvolupa competències urbanístiques i de foment 
d'infraestructures amb criteris i models caducs" i delega en un secretari general les accions per frenar la pèrdua de la 

biodiversitat, han sostingut. 
 

"Fa falta integrar els criteris de Sostenibilitat dins de la resta de departaments", han demanat, per poder considerar sempre 

les repercussions que tenen les polítiques sectorials sobre el medi ambient. 
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona incorpora el primer autobús elèctric al servei nocturn 

 
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha incorporat el primer 

autobús amb un motor elèctric en les línies nocturnes Nitbus, que 
disposaran d'un vehicle que redueix la contaminació atmosfèrica i 

acústica i amb una autonomia de més de 200 quilòmetres. 

 
Es tracta d'un vehicle silenciós i amb zero emissions -sense 

contaminants com el diòxid de carboni, els òxids de nitrogen o les 
partícules fines-. En comparació a un vehicle amb motor de 

combustió, l'autobús elèctric de l’AMB suposa un estalvi de 

318,28 tones de CO2 en emissions i compta amb unes bateries 
reciclables en un 99% al final de la seva vida útil. 

  
L'autobús elèctric ha estat adquirit pel grup Baixbus i prestarà 

servei de forma rotativa en les línies N12, N13, N14, N15, N16 i 
N17 que circulen per Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, El Prat 

de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.  
 

Durant la presentació del vehicle, el vicepresident de Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda, ha explicat que "l'objectiu és que al 
2019 hi hagi un mínim de dues línies del Nitbus amb tots els seus vehicles elèctrics". 

  

Poveda també ha recordat el compromís de la institució metropolitana de renovar 450 autobusos en el període 2015-2019, 
especialment els vehicles dièsel.  

 
Per la seva part, l'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha destacat que "l'autobús elèctric permet reduir la contaminació 

atmosfèrica i també la contaminació acústica, fet que els veïns agrairan durant la nit". 
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El Port de Tarragona controla i investiga una taca d'hidrocarbur en les seves Aigües 

 

Una fina taca d'hidrocarbur lleuger va aparèixer 
sobre les 16.00 hores del diumenge en aigües 

del Port de Tarragona, que ha treballat en el 
control i la neteja de la taca, de la qual s'està 

investigant l'origen.  
 

El port ha destacat aquest dilluns en un 

comunicat que va activar el Pla Interior Marítim 
(PIM) en fase d'emergència d'acord amb els 

protocols de seguretat i mediambientals, i preveu 
desactivar-ho quan les dàrsenes quedin netes. 

Va col·locar una barrera per protegir la zona 

interior del port que no va quedar afectada i va 
engegar tasques de control i neteja amb els 

mitjans adscrits al pla i de salvament marítim, 
que es van suspendre durant la nit, quan va 

activar la vigilància nocturna. 
 

Les tasques de neteja s'han reprès el matí d'aquest dilluns amb les primeres hores de llum, i han incorporat a una 

embarcació i un remolcador, que se sumen a un helicòpter i a una altra embarcació activada des del diumenge. 
 

El port ha assenyalat que de moment es desconeix l'origen de l'abocament, que pot ser tant marítim com a terrestre, i s'ha 
iniciat una recerca amb presa de mostres per part de l'Autoritat Portuària, Capitania Marítima, l'Agència Catalana de l'Aigua 

(ACA) i Seprona. 
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http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/puerto-tarragona-controla-investiga-mancha-hidrocarburo-aguas-

4917250 

 
Catalunya, Àustria i Malta col·laboren en la revisió del pla de gestió de l'aigua d'Estònia 

 
L'Agència Catalana de l'Aigua 

realitza una visita per a la 
valoració del Pla de gestió de 

l'aigua que ha realitzat Estònia. 

 
La ACA participa en l'intercanvi 

d'experts Peer Review que 
organitza i finança la Comissió 

Europea per a la revisió mútua 

dels nous Plans de gestió de 
l'aigua d'acord amb la Directiva 

Marc de l'Aigua, i intercanvi 
d'experiències. 

 
La ACA ja va fer una primera 

revisió del Pla de gestió de la 

conca del Po (Itàlia) en una visita 
el setembre passat, i aquesta 

setmana una experta de la ACA ha desplaçat fins a Tallin (Estònia) per valorar el seu Pla de gestió de l'aigua. 
 

Dins d'aquest intercanvi d'experiències i revisions mútues, està previst que experts d'Escòcia i Suècia visitin la ACA el mes 

d'abril d'aquest any per valorar el Pla de gestió de l'aigua elaborat a Catalunya. 
 

Experts de l'Agència Catalana de l'Aigua que han participat durant els últims anys a la planificació de la manera de gestió de 
l'aigua a Catalunya (elaboració del Pla de gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya i del Programa de Mesures que 

l'acompanya, tots dos actualment en procés de revisió tal com estableix la Directiva marc de l'aigua) participen al llarg 

d'aquesta setmana en la revisió del pla de gestió que ha elaborat Estònia. Una tècnica de la ACA (Evelyn Garcia) s'ha 
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desplaçat fins a Tallin, a la seu del Ministeri de Medi ambient d'Estònia, per dur a terme aquesta tasca conjuntament amb un 

expert de Malta i un d'Àustria. Les despeses estan finançades per la Comissió dins del projecte Peer Review que també 
preveu que experts d'altres països d'Europa visitin Catalunya per valorar el pla de gestió aprovat per la generalitat de 

Catalunya. 
 

Aquest intercanvi d'experts a la planificació de l'aigua dels estats membres de la Unió Europea, impulsada per la Comissió 

Europea, té com a objectiu analitzar, debatre, posar en comú i buscar sinergies entre les autoritats dels Estats membres en 
relació als processos d'implementació de la Directiva marc de l'aigua i de les seves successives revisions i actualitzacions. La 

ACA es va prestar a formar part voluntàriament d'aquesta iniciativa pionera a Europa (és la primera vegada que es fa) i que 
finança la Comissió Europea. 

 
La Directiva Marc de l'Aigua (DMA) va representar l'any 2000 la introducció de molts nous conceptes en la governabilitat de 

l'aigua i desafiaments tècnics per a un enfocament integrat de tot el cicle de l'aigua, i orientat a un model de gestió 

sostenible. El procés d'estratègia d'implementació comuna ha contribuït a l'aplicació harmonitzada. S'ha posat molt esforç 
per part dels Estats membres en el desenvolupament de la Plans de gestió de Conca del primer cicle de planificació (2010-

2015), i el coneixement de l'estat de l'aigua ha millorat considerablement. 
 

No obstant això, l'avaluació de 2012 de la Comissió Europea en relació al seu desenvolupament, va mostrar diferències 

importants en el procés d'implementació d'aquests Planes i programa de mesures en els diferents estats membres de la UE, 
la qual cosa ha evidenciat la necessitat d'abocar més esforços per garantir l'assoliment dels objectius de la Directiva en els 

futurs cicles de planificació (2021 i 2027). 
 

El projecte "Peer Review" sobre els plans de gestió de conca de la UE pretén ser un sistema de revisió voluntària per afavorir 
l'aprenentatge mutu i millorar la qualitat dels plans i el compliment de requisits de la Directiva marc de l'aigua. En aquest 

sentit, l'objectiu de la trobada a Estònia és fer un anàlisi general dels plans de gestió de conca elaborats en aquest país i 

recollir les recomanacions dels experts en relació a aquells aspectes que poden ajudar a la seva millor implementació i 
harmonització, que des de l'anàlisi de les metodologies per a la definició d'objectius ambientals i les seves revisions, 

configuració dels objectius ambientals, metodologies per avaluar l'eficàcia dels programes de mesures, programes de 
seguiment i control, plans de gestió del risc d'inundació, etc. 
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http://www.iagua.es/noticias/espana/agencia-catalana-agua/16/02/16/cataluna-austria-y-malta-colaboran-revision-plan 
 

Les vides de l'Ebre 

 
L'aigua que baixa per l'Ebre fins a la 

desembocadura i rega tot el Delta gràcies a la 
xarxa de canals determina el dia a dia de les 

seves gents. Paraules i conceptes més propis 
d'una classe d'hidrologia, com a cabal ecològic, 

sediments, regressió o subsidència (enfonsament 

progressiu del terreny), adquireixen tot el seu 
significat si es recorre l'aiguamoll i el tram final 

del riu, escoltant els arrossaires, mariscadors o 
emprenedors turístics. 

 

“La vida i l'economia aquí depenen de l'aigua; la 
indústria agroalimentària, la marisqueria, la 

pesca, la caça, el turisme vinculat al ecoturisme o 
el paisatge, potser representin el 90% del PIB 

(producte interior brut) del delta de l'Ebre i fins i 
tot del conjunt de les Terres de l’Ebre”, explica, 

amb to assossegat, el biòleg Carles Ibáñez. Al capdavant del programa d'ecosistemes aquàtics del IRTA, organisme públic 

català, Ibáñez controla al costat del seu equip la qualitat de l'aigua de l'Ebre que arriba fins al Delta i es barreja amb l'aigua 
salada del mar, donant lloc al que aquí es coneix com el aiguabarreig. 

 
Mantenir un bon estat mediambiental, a més d'usar l'aigua per a usos industrials i agrícoles, és igual a treballar per al futur. 

“Si es redueix el cabal i empitjora la qualitat de l'aigua, amb major concentració de sals, pot ser una hipoteca, no només per 

al transport de sediments fins al Delta, també per la qualitat de l'aigua que pot començar a ser perjudicial per als cultius o 
l'aigua potable, és determinant per a l'economia del tram final del riu”, insisteix Ibáñez. La ciència està present en el Delta, 

amb tertúlies improvisades en les quals es parla del cabal ecològic amb naturalitat i passió. Al Delta s'havia ignorat i 
menyspreat la conservació natural, en una època, 30 anys enrere, en la qual parteix de la població es va oposar amb 

bel·ligerància a la creació del parc natural i el riu s'utilitzava com a abocador. Amb el temps, gairebé tots han entès que el 

riu és vida. 
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La pols sahariana dispara la contaminació a l'àrea de Barcelona 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

ha activat el protocol per contaminació atmosfèrica en 40 
municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de 

l'elevada presència de pols sahariana a l'aire. Ahir, 23 
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) van superar el valor de 

referència diari de 50 micrograms de PM10 (partícules de 
diàmetre inferior a 10 micres) per metre cúbic d'aire i altres 

10 van superar els 80 micrograms. 
 

La previsió indica que al llarg del dia d'avui continuaran 

superant els límits, encara que per al dimecres ja s'espera 
una clara millorança. L'estació de Gal·la Placídia, a 

Barcelona, va registrar el dilluns a la tarda un pic horari de 
277, el més elevat dels últims mesos, mentre que aquest 

matí a les sis s'ha arribat a 164 PM10. El mateix ha succeït 
amb l'estació de Sant Just Desvern, amb màxims de 291 

PM10 i 183 PM10, respectivament. A Montcada s'ha arribat a 199 PM10 i 119 PM10 com a mitjanes horàries. 

 
"Els nivells de pols en suspensió són elevats a tota Catalunya, encara que lògicament a l'àrea de Barcelona es barregen amb 

les partícules derivades de les activitats industrials i el tràfic", expliquen fonts del Departament de Territori. L'última vegada 
que s'havia engegat l'operatiu va ser a principis del desembre passat, coincidint amb un anticicló molt intens, encara que en 

aquella ocasió va ser degut especialment a l'abundància d'òxids de nitrogen. 

 
L'activació d'episodis ambientals de contaminació és una mesura prevista dins del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire. A 

més de gestionar la velocitat en les vies ràpides, amb el conegut màxim de 90 quilòmetres per hora (en les vies amb 
possibilitat d'aplicar la velocitat variable), també s'informa a la població perquè utilitzi els transports públics i s'emeten 

consells generals a través del CECAT i de la ATM, a més 

d'instar a les elèctriques i les cimenteres a reduir les 
emissions i als municipis a restringir les activitats que 

generen partícules. 
 

Territori recomana, segons el protocol consensuat amb el 
Departament de Salut que les persones amb malalties 

cardiovasculars o respiratòries moderin l'activitat a l'aire 

lliure. També es demana, per a tota la població, evitar 
l'exercici físic intens en l'exterior i utilitzar el transport 

públic. 
 

Els municipis afectats per les limitacions són els que 

constitueixen les zones de qualitat de l'aire 1 i 2: 
Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià 

de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, 
Cornellà, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de 

Llobregat, El Papiol, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia 

del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, 

Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet, Montmeló, 
Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. 
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URV-CEDAT:  

Concurs de Fotografia Càtedra DOW / URV de Desenvolupament Sostenible 
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La Universitat Rovira i Virgili i Dow organitzen el Concurs de Fotografia de la Càtedra DOW / URV de Desenvolupament 
Sostenible que estan dirigits a tots els membres de la comunitat universitària de la URV. L'objectiu d'aquests és estimular la 

comunitat universitària a reflexionar sobre la sostenibilitat del nostre entorn, les nostres activitats, hàbits, etc. a partir de la 
fotografia. 

 

El lema del concurs és: "L'aire, un bé per preservar". La temàtica d'aquest any convida a reflexionar sobre la contaminació 
atmosfèrica i la pèrdua de qualitat de l'aire, els orígens d'aquesta contaminació, les seves repercussions (salut, ecosistemes, 

clima, etc.) i les maneres de fer front a aquest greu problema. 
 

L'objecte d'aquest concurs és estimular la comunitat universitària a reflexionar sobre els processos que es relacionen amb la 
contaminació atmosfèrica i la pèrdua de qualitat de l'aire a partir de la fotografia. Les fotografies premiades podran ser 

exposades en el marc d'altres activitats organitzades per la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible. 

 
Els premis són: 1r premi: 200 €; 2º premi: 100 €; 3º premi: 50 €. 

La data límit d'enviaments és el dia 29 de març de 2016. 
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Xerrada implantant valors a la universitat 

 
Divendres passat 19 de febrer es va dur a terme, a la sala de graus de la Universitat Rovira i Virgili, la xerrada implantant 

valors a la Universitat, amb la participació de Joan 

Antoni Melé prestigiós conferenciant i formador de 
valors. 

 
La xerrada es va centrar en el projecte dels “Horts 

socials a la URV: l'educació ambiental per a la 

innovació social” que duu a terme la Universitat 
Rovira i Virgili. Aquest projecte pretén potenciar la 

funció social de la universitat pública i oferir un 
aprenentatge basat en el compromís social i servei 

públic, atenent a les necessitats dels col·lectius 

amb risc d'exclusió.  
 

Així mateix es van tocar temes com el consum 
responsable, l'ètica bancària, la sostenibilitat, el 

medi ambient, i sobretot la crisi de valors que està 
vivint la nostra societat. 
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La Universitat Rovira i Virgili obre el període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental 
(modalitat virtual) 

 
L'1 de març es va obrir la preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental (modalitat virtual).  

Les places són limitades. 
 

El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili  és l’únic de les seves característiques en el sistema 

universitari català i  respon a un treball intens i continuat en aquest àmbit tant en la docència i com en la recerca a la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili des de la seva fundació l’any 1992. Es va iniciar l’any 2002 i, 

en el seu format actual com a Màster oficial, el 2006. 
 

La configuración del pla d’estudis respon a l'extraordinari avanç de les tecnologies de la informació i comunicació que estan 

modificant profundament l'organització social i l'estructura i orientació de l'aprenentatge, especialment l'universitari. El 
Màster, emprant les més modernes tecnologies de la informació i la comunicació, oferteix uns coneixements que permeten 

adquirir una formació especialitzada i multidisciplinar en dret ambiental amb l’objectiu de preparar professionals altament 
qualificats El Màster Universitari en Dret Ambiental proporciona coneixements tant  de caràcter fonamental com específic en 

dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de 

matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.  
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Inclou l’estudi de diverses tècniques 

jurídiques, com són els sistemes 
d'autorització administrativa, l'avaluació 

de l'impacte ambiental, l'auditoria 
ecològica de l'empresa, els sistemes 

d'etiquetatge ecològic, la sanció 

administrativa i penal dels actes il·lícits 
ambientals o diverses formes de 

responsabilitat en l'àmbit del medi 
ambient.  

 
S’atorga una importància cabdal a 

l’estudi de casos reals, a través de la 

clínica jurídica i de la realització de 
practiques externes, per tal que els 

estudiants des de ben aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component 
multidisciplinari.  La durada total del màster és de dos cursos acadèmics (de setembre a juny cada curs acadèmic). Per la 

seva orientació als professionals, el Màster ofereix una formació a distància, articulant un calendari acadèmic, que permet 

més flexibilitat, compatibilitzant els horaris laborals i salvant tota distància geogràfica. Tanmateix es recomana als estudiants 
que vulguin fer el doctorat que cursin el darrer quadrimestre del programa, de manera presencial, a la Universitat Rovira i 

Virgili. 
 

La preinscripció en línia s’ha de fer a través de la nostra pàgina web. 
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http://www.masterenderechoambiental.com/ 
 

Convocatòria I-NETWORKS 

 
La Universitat Rovira i Virgili, per mitjà d'aquesta convocatòria, té l'objectiu de promoure la participació de tota la comunitat 

universitària a les activitats d'internacionalització que ofereixen les diferents xarxes educatives internacionals de les quals la 
URV és membre. 

 

Els sol·licitants han d'estar vinculats a la URV tant al moment de presentar la sol·licitud, com al moment de realitzar l'estada. 
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NORMATIVA  
 

Unió Europea: 
 

Reglament d’Execució (UE) 2016/177 de la Comissió, de 10 de febrer de 2016, pel que s’aprova la substància 

activa benzovindiflupir, com a candidata a la substitució, d’acord amb el Reglament (CE) nº 1107/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l’annex 

del Reglament  d’Execució (UE) nº 540/2011. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0177&from=ES  

 
Reglament (UE) 2016/178 de la Comissió, de 10 de febrer de 2016, pel que es modifica l’annex I del 

Reglament (CE) nº 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu a la retirada de diverses 
substàncies aromatitzants de la llista de la Unió. 
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Reglament d’Execució (UE) 2016/183 de la Comissió, de l’11 de febrer de 2016, que modifica el Reglament 

d’Execució (UE) nº 686/2012 pel que s’assigna als Estats membres, a efectes del procediment de renovació, 
l’avaluació de substàncies actives l’aprovació de les quals expira com a molt tard el 31 de desembre de 2018.  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0183&rid=4  
 

Reglament d’Execució (UE) 2016/184 de la Comissió de l’11 de febrer de 2016 pel que s’amplia el dret 
compensatori definitiu establert pel Reglament d’Execució (UE) nº 1239/2013 del Consell a les importacions 

de mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí i components clau (a saber, cèl·lules) originàries o procedents de la 
República Popular Xina, a les importacions de mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí i components clau (a 

saber, cèl·lules) procedents de Malàisia i Taiwan, tant si es declaren originaris de Malàisia o de Taiwan com si 

no.  
 

Font:  
DOUE (L) nº 37 de 12/02/2016, p. 1 a 20 (20 pàgines) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0184&from=EN  

 
Reglament d’Execució (UE) 2016/190 de la Comissió, de 12 de febrer de 2016, que modifica el Reglament 

d’Execució (UE) 2015/1164, pel que es fixa fins el final de la campanya de comercialització 2015/16 el límit 
quantitatiu de les exportacions de sucre, fora de quota, i que modifica el Reglament d’Execució (UE) 

2015/1803. 
 

Font:  

DOUE (L) nº 38 de 13/02/2016, p. 3 a 4 (2 pàgines) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:038:FULL&from=ES 

 
Reglament d’Execució (UE) 2016/222 de la Comissió, de 5 de febrer de 2016, pel que s’inscriu una 

denominació al Registro de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides 

[Mrech Kampot/Poivre de Kampot (IGP)]. 
 

Font: 
DOUE (L) nº 41 de 18/02/2016, p. 1 a 2 (2 pàgines) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0222&from=ES  

 
Espanya: 

 
Llei 13/2005, de 24 de desembre, de mesures fiscals i administratives.  

 
Font: 

BOE nº 51 de 29/02/2016, p. 16376 a 16425  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-A-2016-2017.pdf 
 

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiència energètica, en allò referent a auditories 

energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditories energètiques i promoció de la eficiència del 

subministrament d’energia.  
 

Font:  
BOE nº 38 de 13/02/2016, p. 11655 a 11681 (27 pàgines) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf  
 

Reial Decret 21/2016, de 15 de gener, pel que s’aproven els Plans de gestió de risc d’inundació de les 

conques internes d’Andalusia: demarcacions hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Pedres; Guadalete i Barbate; i 
Conques Mediterrànies Andaluses.   

 
Font:  

BOE nº 19 de 22/01/2016, p. 6097 a 6099 (3 pàgines) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/22/pdfs/BOE-A-2016-607.pdf  
 

Reial Decret 20/2016, de 15 de gener, pel que s’aproven els Plans de gestió de risc d’inundació de la 
Demarcació Hidrogràfica del Cantàbric Occidental i de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica del 

Cantàbric Oriental.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0183&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0184&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:038:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0222&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-A-2016-2017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/22/pdfs/BOE-A-2016-607.pdf
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Font:  

BOE nº 19 de 22/01/2016, p. 6093 a 6096 (4 pàgines) 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/22/pdfs/BOE-A-2016-606.pdf  

 
Decret-Llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret-Llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures 

urgents en matèria urbanística. 

 
Font:  

BOE nº 55 de 04/03/2016, p. 17963 a 17965 (3 pàgines) 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2226.pdf  

 
Llei Foral 1/2016, de 29 de gener, de Pressupostos Generals de Navarra per a l’any 2016. 

 

Font:  
BOE nº 57 de 07/03/2016, p. 18211 a 18249 (39 pàgines) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/07/pdfs/BOE-A-2016-2285.pdf  
 

Catalunya: 

 
Decret 161/2016, de 2 de febrer, pel que es modifica l’article 9 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel que es 

regula la composició i funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat.   
 

Font:  
DOGC 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=716338&language=ca_ES&mo

de=single  
 

Ordre TES/14/2016, de 1 de febrer, de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter 
personal gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

 

Font:  
DOGC 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=716909&language=ca_ES&mo
de=single  

 

JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 3 de desembre de 2015  (petició de decisió prejudicial 

plantejada pel Bundesverwaltungsgericht — Alemanya) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein [Procediment 

prejudicial — Reglament (CE) n° 1/2005 — Article 1, apartat 5 — Protecció dels animals durant el transporte 
— Transport de gossos sense propietari d’un Estat Membre a un altre efectuat por una associació protectora 

d’animals — Concepte de «activitat econòmica» — Directiva 90/425/CEE — Article 12 — Concepte de «agent 

que efectua intercanvis intracomunitaris»]  

Font: 
InfoCuria – Tribunal General 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0301&qid=1455878391101&from=ES 

 
 

Espanya:   
 

Sentència de 3 de febrer de 2016, de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem, per la que declara nul 
l’expedient d’informació pública de l’Avantprojecte i estudi d’Impacte Ambiental de l’EDAR Est de Gijón. 

Pèrdua de l’objecte.  

 
Font:  

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597926&links=medio%20

ambiente&optimize=20160212&publicinterface=true  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/22/pdfs/BOE-A-2016-606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2226.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/07/pdfs/BOE-A-2016-2285.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=716338&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=716338&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=716909&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=716909&language=ca_ES&mode=single
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0301&qid=1455878391101&from=ES
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597926&links=medio%20ambiente&optimize=20160212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597926&links=medio%20ambiente&optimize=20160212&publicinterface=true
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Sentència de 3 de febrer de 2016 de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem pel que es desestima el 

recurs de cassació interposat per la mercantil SNIACE SA aplicant-se així el Cànon de sanejament determinat 
mitjançant declaració del subjecte passiu referida als usos de l’aigua i les característiques quantitatives i 

qualitatives de l’abocament: liquidació procedent.   
 

Font:  

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597890&links=medio%20

ambiente&optimize=20160212&publicinterface=true 
 

Sentència de 10 de febrer de 2016, de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem, per la que es desestima el 
recurs de cassació nº 520/2014 interposat per la mercantil AZATA DEL SOL, SL declarant-se il·legal l’hotel 

Algarrobico per estar construït aquest en sòl no urbanitzable.  

 
Font:  

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7608257&links=Algarrobic

o&optimize=20160227&publicinterface=true 

 
Sentencia 19/2016, de 4 de febrero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 5851-2013 interpuesto por el 

Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el 
que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Límites a los 

decretos-leyes y principios de irretroactividad y seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del 
presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen 

retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 

270/2015). Voto particular. 
 

Font:  
BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/07/pdfs/BOE-A-2016-2336.pdf  

ARTÍCLES 

LOZANO CUTANDA, B., (2016), “La Directiva 2015/2193, sobre limitación de emisiones de las instalaciones de 

combustión medianas: resumen en seis puntos”. 

ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol. “Acciones colectivas en materia de protección ambiental, fallas de origen”. 
Butlletí Mexicà de Dret Comparat, n. 144, setembre-desembre 2015, pp. 899-929, [en línia]. 

ZÁRATE MARTÍN, Manuel Antonio. “Agricultura urbana, condición para el desarrollo sostenible y la mejora del 
paisaje”. Anals de Geografia de la Universitat Complutense, vol. 35, n. 2, 2015, pp. 167-194, [en línia]. 

AMAYA ARIAS, María Ángeles. “El principio de no regresión en materia ambiental y la Directiva Marco de 

Aguas”. Revista Aranzadi de Dret Ambiental, n. 32, setembre-desembre 2015, Homenatge a D. Ramón Martín 
Mateo (III), pp. 493-516 

JIMÉNEZ CLAVERO, Miguel Ángel, (febrero 2016), “Virus Zika: otro arbovirus trotamundo que se globaliza”,  
virus emergente y cambio global  

 

PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 

Capítols de llibre i articles a revistes 
 

BORRÀS PENTINAT, S., “De la discriminación ambiental a la construcción de la justicia ambiental”, en Antonio Augusto 
CANÇADO TRINDADE / César BARROS LEAL (organizadores) Igualdad y no discriminación, IBDH/IIDH/SLADI, Fortaleza 

(Brasil), 2014, pp. 205- 258. ISBN: 978-85-420-0435-9. 

BORRÀS, S., “Análisis de la contribución del paradigma de desarrollo sostenible a la justicia ambiental, económica y social”, 
Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, Organizadores: B.QUEIROZ / D. BRAGA / M.L. CALOU DE ARAÚJO / V. 

MOURA; Editora Premius, Fortaleza (Brasil), pp. 29-81. ISBN: 978-85-7924- 318-9. 
CAMPINS ERITJA, M., CASADO CASADO, L., NIETO MORENO, J.E., PIGRAU SOLÉ, A., PONT CASTEJÓN, I.: Environmental 
Law in Spain - 2nd edition, Wolters-KLuwer, June 2014,  ISBN 9041153187. ISBN 13: 9789041153180. 

CARDESA SALZMANN, A., “Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 2015, vol. 6, 
núm. 1. ISSN: 2014-038X.  

COCCIOLO, E. “La Unión de la Energía y la gobernanza del Sistema Tierra en el Antropoceno: una cuestión constitucional”, 
Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm.1, 2015, pp. 1-42  

JARIA I MANZANO, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente”, Revista Catalana de 
Dret Ambiental, vol. 6, núm. 1, 2015. ISSN: 2014-038X.  

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597890&links=medio%20ambiente&optimize=20160212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597890&links=medio%20ambiente&optimize=20160212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7608257&links=Algarrobico&optimize=20160227&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7608257&links=Algarrobico&optimize=20160227&publicinterface=true
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/07/pdfs/BOE-A-2016-2336.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7585/full/nature16476.html
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7585/full/nature16476.html
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=144
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=144
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/50119
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/50119
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/referencias-bibliograficas/publicaciones-periodicas/articulos-de-publicaciones-periodicas/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/referencias-bibliograficas/publicaciones-periodicas/articulos-de-publicaciones-periodicas/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/referencias-bibliograficas/publicaciones-periodicas/articulos-de-publicaciones-periodicas/
http://www.madrimasd.org/blogs/virusemergentes/2016/02/virus-zika-otro-arbovirus-trotamundos-que-se-globaliza/
http://www.madrimasd.org/blogs/virusemergentes/2016/02/virus-zika-otro-arbovirus-trotamundos-que-se-globaliza/
https://www.researchgate.net/profile/Susana_Borras/publications
http://www.iberlibro.com/9789041153180/Environmental-Law-Spain-Eritja-Mar-9041153187/plp
http://www.iberlibro.com/9789041153180/Environmental-Law-Spain-Eritja-Mar-9041153187/plp
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/535
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/594
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/514
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PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
 

White, R.D. (Robert Douglas), “Green criminology: an introduction to the study of enviornmental harm”, New York: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.  

Mourenza Díaz, J.R., “Derecho de la energía III: dictámenes de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria 2010-
2011”, Cizur Menor (Navarra), Civitas Thomson Reuters, 2011.  
Selin, H., “European Union and environmental governance”, Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2015 

 
AGENDA  

 
 

III Certamen Fotogràfic Majors pel Medi ambient 2016 

 
La Conselleria de Medi ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia, juntament amb la Federació Andalusa de 

Municipis i Províncies, Ecoembes i Ecovidrio, convoca l'III Certamen Fotogràfic Majors pel Medi ambient 2016. Emmarcat 
dins del programa “Recapacicla – Educació ambiental sobre residus i reciclatge dirigit a persones majors”. Amb aquest 

concurs es pretén conèixer la mirada de les persones majors sobre medi ambient que els envolta.  

 
Destinataris: La participació en aquesta convocatòria està oberta a tota persona major de 60 anys (complerts abans del final 

del termini de presentació de les obres) residents a Andalusia. 
 

Les obres s'hauran d'enviar a la següent adreça de correu electrònic info@lawebdeidea.org al costat de la documentació 
sol·licitada, des de l'1 de gener de 2016 al 15 d'abril de 2016. 

 

Les obres premiades i finalistes participaran en una exposició que es presentarà dins de la V Trobada Andalús de Majors pel 
Medi ambient (juny 2016). 

 
Data: d'1 de gener al 15 d'Abril 2016 

Organitza: Conselleria de Medi ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia. 

 
Per a més informació: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid
=18f8264b29326410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD 

 

Exposició “Naturalesa i conservació de Zones humides dels Pirineus”. 
 

Conservació d'Hàbitats i espècies aquàtiques d'alta muntanya dels Pirineus. 
 

La Casa del Parc d'Espot, del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, acull una exposició de divulgació del 
patrimoni natural de les zones humides dels Pirineus, producte i resultat del projecte de conservació LIFE LimnoPirineus, en 

la qual s'explica la primera fase de descripció i seguiment de les accions de conservació al Parc Nacional d'Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i el Estanho de Vilac situat en el Vall d'Aran. 
 

Data: de 01 de gener al 03 d'Abril 2016 
Organitza: Espot i Boí (Lleida). 

Lloc: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i també a la casa de Parc de Boí. 

 
Per a més informació: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/12-04-expo-naturaleza-humedales-pirineos.aspx 
 

Plastics Recycling Show 2016  
 

L'esdeveniment comptarà amb exposicions i conferències europees, dirigides específicament a la indústria de reciclatge de 

plàstics. L'esdeveniment reunirà als actors clau de la indústria de plàstic i del reciclat amb la finalitat d'aprendre, i posar més 
èmfasi en qüestions urgents dins de la indústria del reciclatge. 

 
Data: 22 i 23 de Març de 2016  

Lloc: Brussel·les 

Organitza: Crain/Plastics News Europe 
 

Per a més informació: 
http://www.prseventeurope.com/  

 

8ª Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles 

http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1498145%5Ebib26%2C1%2C31%2C147/mode=2
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1498146%5Ebib26%2C1%2C32%2C147/mode=2
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1498146%5Ebib26%2C1%2C32%2C147/mode=2
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1498024%5Ebib26%2C1%2C25%2C71/mode=2
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=18f8264b29326410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=18f8264b29326410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/12-04-expo-naturaleza-humedales-pirineos.aspx
http://www.prseventeurope.com/
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Esdeveniment encarregat de traduir a l'àmbit local els resultats obtinguts en ambdues cites internacionals. A més de donar 
resposta als reptes globals, els governs locals i regions també han de fer front a problemes mediambientals, financers i 

socials a Europa. Servirà a més com a plataforma per afrontar aquests reptes abordant-los mitjançant l'acció 
transformadora. 

 

Data: del 27 al 29 d'Abril del 2016 
Organitza: ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat, el Govern Basc, la Diputació Foral de Bizkaia i l'Ajuntament de Bilbao, 

amb la participació de Udalsarea 21 - Xarxa Basca de Municipis cap a la Sostenibilitat, i el suport de la Diputació Foral de 
Llaurava, la Diputació Foral de Guipúscoa, l'Ajuntament de Donostia/Sant Sebastià i l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz. 

Lloc: Palacio Euskalduna de Bilbao 
 

Per a més informació:  

http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/ 
 

I Fira d'Energia de Galícia. 
  

Se celebra la primera edició d'un certamen creat per a la convergència de propostes, innovacions i coneixements en l'àmbit 

de l'energia. 
La Fira reunirà tots els tipus d'energia, convencionals i renovables, perquè empreses, institucions, professionals i 

consumidors abordin el sector des de tots els seus vessants. 
 

Data: Del 14 al 16 d'Abril de 2016 
Organitza: Xunta de Galícia - Adreça Xeral de Enerxía i Mines – Inega 

Lloc: Pontevedra 

 
Per a més informació: 

http://www.sust4in.com/curso-huella-de-agua-edicion-viii.html  
 

VIII Edició Curso de Formació sobre Petjada Hídrica SUST4IN  

 
L'aigua és un recurs escàs, essencial per a la vida i per als negocis. És també un bé estratègic i que representa riscos. Per 

tot això és necessari mesurar-ho, analitzar els seus impactes i gestionar-ho. La nova norma internacional ISO 14046:2015 és 
la millor eina a nivell global per implementar una avaluació de la petjada d'aigua i per comunicar les seves troballes.  

 

L'objectiu d'aquest curs és el d'aprendre les definicions, principis, requisits i directrius de la norma a un nivell necessari per 
poder implementar i comunicar una anàlisi de petjada hídrica, o petjada d'aigua, d'acord amb la traducció oficial UNEIX-ISO 

14046:2015. 
La durada del curs és de 16 hores i el cost de la inscripció és a partir de 390 EUR. 

 
Data: 30 i 31 de Març de 2016 

Lloc: Madrid 

Organitza: Sust4in 
 

Per a més informació: 
http://www.sust4in.com/curso-huella-de-agua-edicion-viii.html  

 

Trobada per la Justícia Ambiental i Social. 
 

Els reptes soci-ambientals que tenim davant són impressionants (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, crisi i pobresa 
energètica...). En ple debat sobre la construcció d'un nou país, fa falta entomar la crisi ambiental com un aspecte estructural 

de present i de futur. 
 

Construir una àmplia aliança d'organitzacions, institucions i moviments per la justícia ambiental i social és una necessitat 

davant aquest repte. Ens trobarem a Girona el 19 de març de 2016 per començar a establir quin model ambiental i social de 
país volem, i quines accions cal emprendre per transformar-ho. 

 
Data: de 19 de març de 2016 

Organitza: Entitats Ambientals Cat 

 
Per a més informació: 

http://www.ecologistasenaccion.org/article31705.html?lang=es  
 

 

 

http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://www.sust4in.com/curso-huella-de-agua-edicion-viii.html
http://www.sust4in.com/curso-huella-de-agua-edicion-viii.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article31705.html?lang=es
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Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret 

(CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili. Per a qualsevol comentari o suggeriment, envieu-nos un e-mail 
a: cedat@urv.cat 
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