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Espais que muten 

El Butlletí d’aquest mes assenyala l’amenaça que es projecta sobre certes zones protegides, que han entrat en una fase de 

vulnerabilitat extrema que en pot comprometre la supervivència. Entre les que estan sotmeses a una pressió més 
significativa, que les converteix en ecosistemes extraordinàriament fràgils i en situació d’amenaça extrema, s’esmenten el 

Parc Nacional dels Glaciars, situat al sud de l’Argentina, i l’anomenat mar de Frísia, davant de les costes dels Països Baixos, 
Alemanya i Dinamarca. 

En relació amb el primer dels espais esmentats, es tracta del major camp de gel del món fora de les zones polars i de 

Grenlàndia. Tanmateix, els glaciars existents en el parc s’estan fonent per causa de la pujada de les temperatures, la qual 
cosa suposa un impacte paisatgístic enorme, a banda de posar en perill els ecosistemes locals. Tot això està donant lloc a 

incendis cada vegada més habituals, que disminueixen la flora local, de manera que els boscos tendeixen a reduir-se, amb 
l’amenaça consegüent per a les espècies animals pròpies de la zona. 

D’altra banda, el mar de Frísia, la major extensió de fangars i bancs de sorra del món, un ecosistema enormement singular 
amb diferents hàbitats de transició de gran interès i riquesa, està, així mateix, veient com s’afecta la seva configuració, a 

causa de l’activitat humana en relació amb l’alteració de la línia de costa, així com per la pujada del nivell del mar, la qual 

cosa posa en perill ecosistemes com els bancs de sorra, els aiguamolls d’aigua salada i les platges, i, d’aquesta manera, 
també de les especies que hi viuen. 

En ambdós casos, es pot observar el caràcter determinant del canvi climàtic en la causació dels perills que afronten aquestes 
àrees. Cada vegada és més evident que aquest fenomen produeix una alteració dramàtica de les condiciones de vida i de la 

mateixa configuració dels espais del planeta, sense que la reacció fins al moment pugui considerar-se suficient. En qualsevol 

cas, les amenaces són evidents, generalitzades i cada vegada més significatives. 
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Més de 150 ministres de tot el món reunits a la segona Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEA-2) van 

pactar 25 estratègies amb les que busquen aplicar l'acord contra el canvi climàtic arribat a París i la secció mediambiental de 
l'Agenda 2030. 

"Amb consens global, estem prenent mesures per aconseguir una transformació real dels nostres models de 
desenvolupament", va destacar el director executiu del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), Achim 

Steiner, en un comunicat difós aquesta matinada. 
 

Després d'una setmana d'intensos debats a Nairobi, la UNEA-2, coneguda com el "Parlament del Medi Ambient", va acordar 
estratègies conjuntes per fer front a la contaminació marina, el tràfic il·legal de la vida salvatge, la contaminació de l'aire o 

els productes i deixalles químiques, entre d'altres. 

 
Per exemple, els governs es van comprometre a adoptar noves mesures a nivell nacional per prevenir i combatre el tràfic 

il·legal de la fauna salvatge, que cada any mou fins a 150 milions de dòlars i està posant en perill d'extinció a moltes 
espècies de tot el planeta. 

 

Entre les mesures, figura l'enfortiment de la lluita contra la corrupció i el desenvolupament de mitjans de vida sostenibles i 
alternatius per a les comunitats afectades per l'impacte advers del comerç il·legal. 

 
"Davant les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que apunten que 12,6 milions de morts són atribuïbles a 

factors ambientals cada any, els Estats es van comprometre a implantar mesures nacionals per millorar el reciclatge de 
bateries de plom i van demanar al sector privat una major implicació en la gestió dels productes i deixalles químiques. 

 

També es van comprometre a redoblar els esforços i la cooperació per evitar que es perdi una tercera part de tots els 
aliments produïts anualment, i aconseguir així que la producció i el consum sigui sostenible. 

 
Durant l'assemblea també es va abordar com el canvi climàtic és un nou factor de tensió a tenir en compte en els conflictes 

armats pel seu efecte multiplicador sobre altres causes com la desigualtat social o les disputes polítiques. 

 
Per això, la UNEA-2 va demanar als estats que compleixin les seves obligacions internacionals i protegeixin el medi ambient 

durant els conflictes armats. 
 

"La UNEA-2 ha proporcionat el lideratge i l'orientació que el món necessita per prendre aquestes mesures sense 
precedents", va afirmar Steiner. 

 

La UNEA és l'òrgan convocat al més alt nivell en aquesta matèria en la història de l'ONU i aspira a convertir-se en l'autoritat 
mundial en matèria mediambiental. 
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EFEverde (28 de maig de 2016) 

http://www.efeverde.com/noticias/gobiernos-pactan-25-estrategias-impulsar-acuerdo-clima-paris/ 
 

 
Quin és el parc natural més amenaçat del món? 

 

Malgrat els esforços de preservació, algunes àrees protegides del planeta estan seriosament amenaçades. Al capdavant, el 
Parc Nacional de les Glaceres. 

 
El Parc Nacional de les Glaceres, situat al 

sud de l'Argentina, encapçala aquesta 
classificació. Aquesta reserva natural, 

situada al sud-oest de la província de Santa 

Creu, a la Patagònia argentina, conté el 
camp de gel del món fora de les zones 

polars i Groenlàndia. La majoria de les seves 
47 glaceres s'està fonent per la pujada de 

temperatures, amb el consegüent impacte 

sobre els ecosistemes de la zona. Els 
incendis són cada vegada més freqüents, i 

estan destruint els extensos boscos de 
lengues i faigs que donen recer a cérvols 

andins meridionals, pumes i còndors. També 
influeixen la introducció d'espècies 

domèstiques -vaques, cabres, gats, cavalls- i 

la invasió humana, tant per part de turistes 
com de ramaders que s'assenten a la zona. 

 
La glacera més gran, l’ Uppsala, amb 53 km 

de longitud, que aboca les seves aigües al 

llac Argentí, es troba en retrocés. En aquest llac també desemboquen les glaceres Onelli i Perito Moreno (a la foto), potser el 
més espectacular del món. 

 
La segona zona protegida més amenaçada és el Mar de Frisia -o de Watten, en alemany-, situat entre les illes Frisones i el 

mar del Nord, d'una banda, i les costes d'Holanda, Alemanya i Dinamarca per l'altra. Es tracta d'un dels grans ecosistemes 

de zona intermareal del planeta, i la major extensió de fangars i bancs de sorra. Es coneix com a zona intermareal al litoral 
on es dóna la major variació entre els nivells de plenamar i baixamar. Les aigües poc profundes i l'amplitud de les marees 

deixa al descobert extenses planes sorrenques que es poden recórrer a peu. És una àrea canviant amb molts hàbitats de 
transició: canals de marea, estuaris, bancs de sorra, maresmes salobres, planes i platges. En ells viuen nombroses plantes i 

animals -foques comuns, marsopa- i entre deu i dotze milions d'aus migratòries passen per allà cada any. Però l'acció 
humana ha alterat la línia de costa, i la pujada del nivell del mar per l'escalfament ha provocat la inundació d'aiguamolls i 

bancs de sorra. 

 
Font:  

Ecoportal (24 de maig de 2016) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cual-es-el-parque-natural-mas-amenazado-del-mundo 

 

Iberdrola posa en marxa al Brasil la seva major instal·lació eòlica d'Amèrica del Sud 
 

Iberdrola ha posat en marxa el complex eòlic dels Calangos, situat en l'estat de Rio do Nord, la seva instal·lació d'energies 
renovables més important a Amèrica del Sud fins a la data amb una potència instal·lada total de 150 megawatts (MW), ha 

informat la companyia. 
El complex ha estat desenvolupat pel grup energètic 

conjuntament amb l'empresa brasilera Neoenergía, en què la 

companyia té una participació del 39%. 
 

En concret, la instal·lació està formada per cinc parcs eòlics de 
30 MW de potència cadascun. La capacitat conjunta d'aquestes 

infraestructures permet generar l'energia renovable suficient 

com per subministrar electricitat a prop 450.000 brasilers, 
evitant a més l'emissió a l'atmosfera de 510.000 tones anuals 

de CO2. 
 

La construcció d'aquestes instal·lacions renovables, que ha 

redundat en millores a més en els accessos i carreteres de la 

 
Font: Ecoportal 

 
Font: Ecoticias 

http://www.efeverde.com/noticias/gobiernos-pactan-25-estrategias-impulsar-acuerdo-clima-paris/
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cual-es-el-parque-natural-mas-amenazado-del-mundo
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zona i en les infraestructures dels pobles on s'ubiquen, ha propiciat la creació d'uns 200 llocs de treball, la gran majoria 

ocupats per personal de l’estat de Rio Grande Do Norte. 
 

A aquests llocs de treball cal afegir, a partir d'ara, altres 20 professionals que van a encarregar-se de l'operació i 
manteniment de les cinc instal·lacions. 

 

La tecnologia utilitzada pels parcs del complex ha estat aportada per l'empresa Gamesa, que ha elaborat els components a 
la seva fàbrica situada al municipi de Camaçarí, a l'estat de Bahia. Els aerogeneradors que s'han instal·lat són dels models 

G90 i G87, tots ells d'última generació i amb una potència unitària de 2 MW. 
 

Tots els projectes han estat finançats a través del Banc Nacional de Desenvolupament Econòmic i Social (BNDES) i del Banc 
del Brasil. Iberdrola i Neoenergía els han desenvolupat després de resultar vencedores en la licitació celebrada a l'agost de 

2010 per a la promoció de les energies renovables en aquest país, organitzada per l'Agència Nacional d'Energia Elèctrica 

(Aneel) en el marc del Programa d'Acceleració Econòmica del Govern brasiler. 
 

Amb la posada en marxa dels Calangos, la companyia presidida per Ignacio Sánchez Galán ja disposa junt amb Neoenergía 
al Brasil d'actius eòlics que sumen 337,3 MW. 

 

En concret, l'empresa ja compta amb l'emblemàtic parc eòlic de Rio do Fogo, primer que va posar en marxa, el 2006, de 
49,3 MW; el parc d'Arizona (28 MW) i Mel 2 (20 MW) i el complex de Caetité, de 90 MW. 

 
A més, el consorci desenvolupa en aquests moments sis parcs eòlics nous, que sumen 178,5 MW. Aquestes instal·lacions 

són les de Calango 6 (ampliació dels Calangos), de 30 MW; els complexos de Santana (dos parcs que sumen 54 MW) i 
Lagoa (dues instal·lacions que sumen (63 MW) i el parc de Canoes (31,5 MW). 

Unió Europea.   

 
Font:  

Ecoticias (23 de maig de 2016) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/115417/Iberdrola-Brasil-mayor-instalacion-eolica-America-Sur  

 

Nova Llei de Reciclatge imposa a les empreses el finançament i metes de recol·lecció i valorització dels 
residus que generen els seus productes 

 
El Ministeri del Medi Ambient fixarà metes anuals de recuperació d'olis lubricants, articles elèctrics i electrònics, envasos i 

embalatges, piles, bateries i pneumàtics un cop que acabin la seva vida útil. L’objectiu és incrementar d'un 10% a més d'un 

30% les taxes de reciclatge del país. Amb aquesta llei Xile es converteix en pioner a Llatinoamèrica en establir una política 
pública eficient en aquesta matèria. 

 
La Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet, acompanyada del ministre del 
Medi Ambient, Pau Badenier, va promulgar 

aquest matí la Llei de Reciclatge i 

Responsabilitat estesa del Productor, 
l'objectiu és disminuir la generació de 

residus a Xile i incrementar les taxes de 
valorització d'aquests incorporant nous 

instruments de gestió ambiental. 

 
"El sentit de la llei que estem promulgant 

avui és coordinar i sistematitzar els esforços 
de tots els actors de la societat per reduir la 

contaminació i, de passada, dinamitzar 
l'economia (...) La llei de Reciclatge crea un 

mecanisme perquè productes que són 

habituals en llars i empreses no siguin 
botats a les escombraries, sinó reciclats i 

redestinats a un altre fi ", va explicar la 
presidenta Michelle Bachelet. 

 

 
La presidenta ha afegit que "complir amb les 

quotes de reciclatge serà responsabilitat de 
les empreses productores i importadores, però també va a requerir d'una participació molt activa dels ciutadans. hem de ser 

responsables dels nostres residus, separar-los i deixar-los en els llocs especialment habilitats ". 

 

 
Font: MMA gobierno de Chile 

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/115417/Iberdrola-Brasil-mayor-instalacion-eolica-America-Sur
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Aquesta iniciativa legal busca formalitzar una indústria del reciclatge a Xile, responsabilitzant a fabricants i importadors de 

sis productes prioritaris d'organitzar i finançar la recuperació dels residus generats pels seus productes. 
Això permetrà a més impulsar a Xile més llocs de treball i iniciatives verdes, així com nous elements per a la gestió de 

residus, entre ells la certificació, la retolació i ecoetiquetatge, la recol·lecció selectiva i separació en origen, entre d'altres. 
 

"Avui Xile compta amb una llei que estableix una política pública eficient en matèria de reciclatge i de gestió de residus. Avui 

ha empreses recicladors que han d'importar, per exemple, ampolles plàstiques d'altres països per obtenir la matèria primera 
necessària per a la seva indústria. Aquesta llei ha de garantir volums suficients de materials per a les empreses recicladores 

ja existents, i obre un gran espai per a noves emprenedories en aquesta matèria ", ha afirmat el ministre del Medi Ambient, 
Pau Badenier. 

 
Avui es produeixen al nostre país prop de 17 milions de tones de residus cada any, dels quals prop de 7 milions de tones 

corresponen a residus domiciliaris. Això implica que la taxa de generació de residus és de poc més d'un quilo diari per 

habitant, la qual a més creix cada any. 
 

D'això, menys del 10% es recicla, el que implica que més del 90% dels residus acaben enterrats en un farciment sanitari o 
en un abocador, amb les conseqüents pèrdues de matèries primeres i energia que es podrien generar si aquestes deixalles 

fossin reincorporats a la cadena productiva de les indústries. L'objectiu d'aquesta llei és que almenys un 30% dels residus es 

reciclin al país. 
 

"En l'objectiu d'incrementar les nostres taxes de reciclatge, la ciutadania ha de complir un paper fonamental en els sistemes 
de recuperació de residus. Sabem que avui hi ha als ciutadans un alt interès, una alta demanda per reciclar. Aquesta llei 

facilitarà fer-ho, amb la creació de més punts verds, i amb majors incentius per a això ", ha afegit el ministre del Medi 
Ambient, Pau Badenier. 

 

Com operarà la cadena de reciclatge 
 

L'instrument central d'aquesta Llei de Reciclatge és la Responsabilitat estesa del Productor (REP), que en l'essencial obliga a 
fabricants i importadors de sis productes prioritaris a recuperar un percentatge dels seus productes una vegada que acaben 

la seva vida útil (és a dir, quan es transformen en residus), percentatge que serà fixat anualment pel Ministeri del Medi 

Ambient. Si no es compleixen aquestes metes, s'exposen a multes de fins a 10 UTA (gairebé $ 5.400 milions). 
 

Després de la promulgació de la llei, s'obre un termini d'un any perquè el Ministeri del Medi Ambient elabori els decrets 
respectius per a cada un dels productes, les seves metes de recuperació i valorització, així com obligacions sobre 

etiquetatge, lliurament separat, ecodisseny i instal·lacions de recepció i emmagatzematge, entre d'altres. 

 
Això regirà per productors d'olis lubricants, aparells elèctrics i electrònics, bateries, envasos i embalatges, pneumàtics i piles. 

No obstant això, el Ministeri del Medi Ambient podrà incorporar a futur nous productes prioritaris a aquesta llista, mitjançant 
la aprovació d'un reglament. 

 
Per complir amb les metes de recol·lecció i valorització, els productors tindran l'obligació d'organitzar i finançar els 

anomenats sistemes de gestió, l'objectiu serà la recuperació de residus. Aquests podran ser individuals -corresponent a un 

sol productor- o bé col·lectius, conformat per diversos productors organitzats a través d'una persona jurídica sense ànim de 
lucre. La llei preveu regles de funcionament per a aquests sistemes col·lectius, a fi d'evitar que s'afecti la lliure competència. 

 
Per participar en aquest sistema, el Ministeri del Medi Ambient crearà un registre de gestors de residus que hauran de 

comptar amb les autoritzacions respectives (sanitàries, ambientals, etc.). A aquest registre també es podran incorporar els 

60 mil recol·lectors de base del país, el que formalitzarà la seva activitat. 
 

En paral·lel, i per tal de col·laborar amb el compliment de les exigències establertes als productors, els municipis poden 
establir convenis amb els sistemes de gestió i recicladors de base, ia més hauran d'incorporar en les seves ordenances 

l'obligació de recol·lecció selectiva quan així ho determini el decret d'un determinat producte, han de promoure l'educació 
ambiental en matèria de residus i podran implementar mesures de prevenció de generació d'aquests, entre d'altres. 

 

Per donar suport a aquest tasca, la llei preveu un Fons del Reciclatge per $ 2.000 milions en règim, destinat a finançar 
projectes i programes per prevenir la generació de residus i fomentar el seu reciclatge, que siguin executats per 

municipalitats o associacions d'aquestes. 
 

Valorització de productes prioritaris 

 
La selecció dels primers productes prioritaris definits a la llei obeeix principalment al fet que aquests són de consum massiu, 

generen grans volums de residus ia més són valoritzables. 
 



 
6 

Quant als olis lubricants, es tracta d'un residu perillós amb un reciclatge o valorització energètica actual de poc més d'un 

52% dels seus residus, encara que existeix la possibilitat d'augmentar el seu aprofitament, ja que a la Unió Europea aquesta 
xifra voreja el 100%. S'espera que la llei ajudi a disminuir considerablement la contaminació per olis usats en el curt termini. 

 
Avui hi ha prop de 10 categories d'aparells elèctrics i electrònics, i són un dels principals problemes actuals ja que si bé 

contenen nombrosos materials que es poden reciclar, també diversos d'ells posseeixen residus perillosos. Avui hi ha 4 

empreses autoritzades que desarmen aquests articles per exportar els seus components reciclables, i disposar 
adequadament els perillosos. S'espera que la llei creï un nou mercat per al maneig dels residus d'aquests aparells. 

 
Pel que fa a les bateries, avui hi ha un mercat per a aquest residu pel valor del plom, però també s'ha detectat exportació 

il·legal, el que es busca corregir amb aquesta llei. 
 

Respecte d'envasos i embalatges, aquests conformen més del 10% dels residus sòlids municipals. Encara que ja hi ha 

reciclatge de diversos d'aquests productes, com vidre, alumini i plàstic PET, no és un servei que existeixi a tot el país a 
causa dels costos de transport des de regions més allunyades de Santiago. La llei hauria de crear un nou mercat en aquesta 

matèria i incorporar envasos que avui no estan sent reciclats. S'establirien metes diferenciades d'acord al tipus de material 
(paper i cartró, vidre, metall, plàstic, etc.). 

 

El reciclatge de pneumàtics és encara limitat a Xile, principalment per la falta d'empreses de reciclatge. Per això s'avalua 
complementar la llei amb la creació d'un mercat per a l'ús de cautxú, per exemple, permetent la seva barreja amb asfalt en 

la construcció de carreteres: Això a més ajudarà a disminuir el soroll i el desgast dels pneumàtics. 
 

Finalment, pel que fa a les piles, si bé hi ha campanyes de recol·lecció separada d'aquest producte actualment no hi ha altra 
alternativa que la disposició final. La llei permetrà introduir exigències de qualitat per a aquest producte, especialment en 

relació als metalls pesants, i crear un nou mercat de reciclatge que probablement es destini a l'exportació d'aquests. 

 
Font: 

MMA-Ministeri de Medi Ambient de Xile (17 de maig de 2016) 
http://portal.mma.gob.cl/nueva-ley-de-reciclaje-impone-a-las-empresas-el-financiamiento-y-metas-de-recoleccion-y-

valorizacion-de-los-residuos-que-generan-sus-productos/ 

 
Ningú s'esperava aquest salt: La NASA adverteix d'un rècord "alarmant" 

 
El passat abril s'ha convertit en el setè mes consecutiu que les temperatures globals han superat la mitjana registrada en 

més d'un grau. 

 
La NASA ha revelat que el mes passat va ser el abril més càlid des que es van començar a registrar les temperatures -el 

1880- i que l'increment de l'any passat suposa el 25% de l'augment total des de les primeres mesures conegudes. L'agència 
nord-americana ha utilitzat com a referència les dades globals entre 1951 i 1980 per crear una xifra mitjana i ha esbrinat 

que aquest l'abril les temperatures van pujar 1,11º C per sobre de la mitjana registrada entre aquests anys. 
 

A més, es tracta del setè mes consecutiu que la 

temperatura del planeta ha superat la xifra mitjana 
en més d'un grau. 

 
"Sabíem que El Niño impactaria, però crec que 

ningú s'esperava aquest salt", que "resulta 

alarmant", ha afirmat el meteoròleg Eric Holthaus a 
'The Independent'. El meteoròleg estima que les 

temperatures continuaran batent rècords els 
propers quatre o sis mesos i, després, 

s'estabilitzaran. 
 

 

 
 

 
 

 

Font: 
Ecoportal (17 de maig de 2016) 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Nadie-se-esperaba-este-salto-La-NASA-advierte-de-un-record-alarmante  
 

Equador lluita per superar la catàstrofe, un mes després del terratrèmol 

 

 
Font: Ecoportal 
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Durant l'últim mes, precisa, 

la situació ha evolucionat de 
manera diferent en els 

principals nuclis urbans de 
Manabí, com Portoviejo, 

Manta i Pedernales, i a les 

zones rurals, amb petites 
poblacions disperses. 

 
Un mes després del 

terratrèmol que va sacsejar 
l'Equador, el país lluita per 

sobreposar-se a la catàstrofe, 

però la situació és 
complicada per a milers de 

famílies que depenen de 
l'ajuda humanitària i 

romanen allotjades en 

albergs temporals en 
condicions precàries. 

 
En una entrevista amb Efe, el director de Cooperació d'Ajuda en Acció, Fernando Mudarra, assenyala que "cal que la gent 

recuperi la normalitat, surti dels refugis provisionals i comenci a reconstruir els seus habitatges i les seves formes de vida". 
 

No obstant això, s'estima que la reconstrucció tardarà uns sis o vuit mesos i en aquest període caldrà mantenir l'ajuda 

humanitària i alimentària a les famílies perquè puguin sobreviure fins que la situació es normalitzi. 
 

Quan es va produir el terratrèmol, Mudarra es trobava en Pastura, la capital del departament colombià de Nariño, on el 
sisme es va sentir de manera "molt fort", i l'endemà va creuar la frontera per dirigir-se a la zona afectada de l'Equador, a la 

que Ajuda en Acció té un projecte de cooperació. 

 
Regió d'Esmeraldas: 

 
El terratrèmol va arrasar la província de Manabí i el sud de la seva veïna d'Esmeraldas, on el Govern manté la declaració 

d'emergència i les tasques d'assistència humanitària. 

 
"A Esmeraldas hi havia un nivell de devastació molt important, en les construccions i en el paisatge, però, sobretot, hi havia 

molta por a la gent", recorda el portaveu de l'ONG, que apunta que en algunes zones rurals es va trobar famílies amb cinc o 
sis nens que estaven "aterrides i desorientades" i que sortien a la carretera per buscar informació perquè els mòbils no 

funcionaven. 
 

Durant l'últim mes, precisa, la situació ha evolucionat de manera diferent en els principals nuclis urbans de Manabí, com 

Portoviejo, Manta i Pedernales, i a les zones rurals, amb petites poblacions disperses. 
 

Àrees urbanes: 
 

A les àrees urbanes s'ha produït un rescat de persones que estaven enterrades sota els enderrocs, s'han restablert els 

sistemes d'aigua, s'ha distribuït l'ajuda alimentària i s'han millorat els albergs improvisats en els quals s'han instal·lat els 
damnificats. 

 
El director de Cooperació de l'ONG subratlla que s'ha tractat de dignificar les condicions de salubritat i habitabilitat dels 

refugis en els quals els afectats hauran de romandre durant algun temps més fins que comenci la retirada de la runa 
provocats per la destrucció d'edificis. 

 

Àrees rurals: 
 

A les zones rurals, la distribució de l'ajuda humanitària ha estat complicada per la dispersió de les poblacions i encara s'estan 
atenent les necessitats bàsiques de persones que no tenen possibilitats de tornar als seus llocs d'origen. 

 

yuda en Acció, que treballa de manera directa en 62 pobles rurals d'entre 50 i 80 habitatges, ha repartit kits d'aliments i 
higiene i altres materials bàsics com matalassos, bidons d'aigua, galledes d'escombraries, espelmes i llanternes entre més 

d'un miler de famílies perquè poguessin suportar els primers dies. 
 

Mudarra expressa la seva preocupació per la precarietat dels albergs temporals que van sorgir de l'agrupació espontània de 

famílies que preferien estar juntes en comptes d'estar cadascuna al camp intentant sobreviure. 
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Els habitants de la zona viuen del cultiu del cacau i, sobretot, de la pesca i de la recol·lecció de mol·luscs, petxines i cloïsses. 
 

"El moviment de la placa continental ha fet que el mar es enterboleixi. La gent està a l'espera que se li passi la por i que les 
condicions del mar millorin per tornar a fer la seva feina i guanyar-se la vida ", afegeix. 

 

Ajuda humanitària: 
 

Des del seu punt de vista, l'ajuda humanitària no ha estat suficient per atendre les necessitats de la població afectada, tot i 
que hi ha hagut una resposta ràpida del Govern de l'Equador, que s'ha mobilitzat de manera coordinada, utilitzant tots els 

mitjans a la seva disposició per respondre a la crisi. 
 

Ressalta que la col·laboració ciutadana és necessària per oferir una resposta immediata als afectats, però també en els 

moments posteriors per aconseguir que aquestes persones recuperin la normalitat en les seves vides i surtin de l'horror que 
han estat vivint. 

 
El sisme de 7,8 graus de magnitud en l'escala de Richter va assolar un sector de la costa nord de l'Equador el passat 16 

d'abril, deixant 660 morts, més de 7.600 famílies damnificades, que han estat ubicades a albergs temporals, i pèrdues 

materials multimilionàries. 
 

Font: 
EFEverde (16 de maig de 2016) 
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Unió Europea: 

 
La qualitat de les aigües de bany a Europa continua millorant després de 40 anys d'inversions  

 
El 1991 el 56% de les zones de bany arribava als nivells de qualitat més elevats, el 2015 el percentatge és del 87%.  

 

Els esforços de la Unió Europea per garantir unes aigües de bany netes i sanes van començar fa quaranta anys, amb 
l'adopció de la primera Directiva sobre les aigües de bany. L'informe anual sobre les aigües de bany, publicat ahir, posa de 

manifest el valor de la legislació i dels anys d'inversions en infraestructures de tractament d'aigües residuals i altres mesures 
de reducció de la contaminació. Mostra que la qualitat de les aigües de bany ha anat millorant constantment al llarg del 

temps, de manera que el 2015 el 96% de les zones de bany controlades a la UE va complir les normes mínimes de qualitat 

de l'aigua. 
 

"La nostra avaluació mostra que la qualitat de les aigües de bany ha millorat notablement amb els anys. Un nombre cada 
vegada més gran d'aigües de bany no només satisfà els requisits mínims, sinó que ha millorat fins assolir nivells 

d'excel·lència. En algunes ciutats, els ciutadans poden gaudir del bany fins i tot en zones portuàries ", afirma Hans 
Bruyninckx, Director Executiu de l'AEMA. 

 

L'informe anual sobre les aigües de bany a de 
l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) i la 

Comissió Europea avalua la qualitat de les aigües 
de bany a 2015 i indica les zones on s'espera que 

vagi a ser bona en 2016. 

 
L'informe recull les anàlisis de mostres d'aigües 

preses en més de 21.000 zones de bany 
costaneres i interiors de la UE, Suïssa i Albània, i 

indica si les aigües han patit contaminació d'origen 
fecal procedent de les aigües residuals o del 

bestiar. 

 
Si bé el 96% de les zones de bany satisfà els 

requisits mínims, més del 84% arriba al nivell de 
qualitat «excel·lent», més estricte. Diverses grans 

ciutats i zones turístiques com Blackpool, 

Copenhaguen i Munic també estan començant a beneficiar-se de les inversions realitzades per millorar els sistemes de 
tractament d'aigües residuals, el que es tradueix en aigües de bany més netes en zones portuàries, zones fluvials urbanes i 

platges properes. 
 

Karmenu Vella, Comissari Europeu de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, ha declarat el següent: «El 96% de les aigües 

de bany europees són de qualitat acceptable i el 84%, excel·lent. Això és el resultat de 40 anys invertint en infraestructures 
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de l'aigua i de les aigües residuals. És un signe que la legislació europea està funcionant bé. I és un testimoni perfecte del 

fet que un espai econòmic molt evolucionat, com ho és el nostre, pot produir normes ambientals igualment elevades ». 
 

Per la seva banda, Hans Bruyninckx, Director Executiu de l'AEMA, ha dit el següent: «La nostra avaluació mostra que la 
qualitat de les aigües de bany ha millorat notablement amb els anys. Un nombre cada vegada més gran d'aigües de bany no 

només satisfà els requisits mínims, sinó que ha millorat fins assolir nivells d'excel·lència. En algunes ciutats, els ciutadans 

poden gaudir del bany fins i tot en zones portuàries ». 
 

En general, la qualitat de les aigües de bany ha anat millorant amb el temps. El 1991, el 56% de les zones de bany arribava 
als nivells de qualitat més elevats. Aquest percentatge va passar a ser el 87% el 2015, sobre la base de prop de 9 600 zones 

de bany controlades cada any durant aquest període. 
 

Altres conclusions fonamentals 

 
El 2015, més del 90% de les zones de bany de vuit estats membres tenia una qualitat d'aigua excel·lent: Luxemburg (les 11 

zones de bany declarades), Xipre (el 99,1% de les zones de bany), Malta ( el 97,7%), Grècia (97,2%), Croàcia (el 94,2%), 
Itàlia (el 90,6%), Alemanya (el 90,3%) i Àustria (90,2% ). 

 

A tot Europa, només les aigües de 385 zones de bany van ser considerades de qualitat insuficient en 2015. El percentatge 
de zones de bany la qualitat es va qualificar d ' «insuficient» va passar de 1,9% el 2014 a un 1,6% el 2015 . 

 
El nombre més elevat de zones de bany amb una qualitat insuficient es va registrar a Itàlia (95 zones de bany, el 1,7%), 

França (95 zones de bany, el 2,8%) i Espanya (58 zones de bany , el 2,6%). 
 

El percentatge d'aigües de bany la qualitat es va qualificar d ' «excel·lent» va passar el 78% el 2011 al 84% el 2015. 

 
Context.  

 
En activitats recreatives com la natació, la contaminació fecal és motiu de preocupació per a la salut pública. Nedar a platges 

o llacs contaminats pot originar malalties. Les principals fonts de contaminació són les aigües residuals i les aigües de 

drenatge d'explotacions i terres agrícoles. Aquesta contaminació augmenta en cas de fortes pluges i inundacions a causa del 
desbordament de les clavegueres i l'abocament d'aigües de drenatge contaminades a rius i mars. Fa quaranta anys, grans 

quantitats d'aigües residuals no controlades, no tractades o tractades parcialment s'abocaven en nombroses aigües 
europees. 

 

La temporada de bany de 2015 va ser la primera vegada que tots els Estats membres de la UE van controlar les seves zones 
de bany d'acord amb les disposicions de la Directiva revisada de la UE sobre les aigües de bany (Directiva 2006/7 / CE). La 

Directiva especifica si la qualitat de les aigües de bany pot qualificar-se de «excel·lent», «bona», «suficient» o «insuficient» 
en funció dels nivells de bacteris fecals detectades. 

 
Així mateix, les conclusions de l'informe han de ser objecte d'atenció durant la EUGreenWeek, que tindrà lloc del 30 de maig 

al 3 de juny de 2016, en el marc del tema més ampli de l'acte d'aquest any, «Invertir en un futur més verd». 

 
Informació addicional.  

 
Juntament amb l'informe, l'AEMA ha publicat un mapa interactiu que mostra els resultats de cada zona de bany. En els llocs 

web de l'AEMA o de la Comissió Europea sobre les aigües de bany pot obtenir-se més informació, com els informes per país i 

la Directiva sobre les aigües de bany. 
 

Font: 
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http://www.retema.es/noticia/la-calidad-de-las-aguas-de-bano-de-europa-sigue-mejorando-tras-40-anos-de-inversiones-iyZq 
 

El glifosat segueix sent motiu de discòrdia a la UE 

 
"El mes passat, 150 membres del Parlament Europeu (MEP) van donar mostres d'orina per determinar mitjançant analítiques 

químiques si tenien glifosat als seus sistemes. La detecció es va produir abans d'una votació a la Unió Europea, que s'havia 
convocat per tal de decidir si s'havia de re-llicenciar a producte químic Roundup per a 15 anys més. " 

 

Europa no ho vol. 
 

Una enquesta realitzada entre més de 7.000 ciutadans que viuen en els quatre estats més grans de la UE es va trobar en 
que la majoria de les persones s'oposen a l'ús del glifosat: així ho van expressar el 75% dels italians, el 70% dels alemanys, 

el 60% dels francesos i el 56% dels britànics. 

 

http://www.retema.es/noticia/la-calidad-de-las-aguas-de-bano-de-europa-sigue-mejorando-tras-40-anos-de-inversiones-iyZq
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A principis d'aquest any, el Comitè de la Unió Europea sobre el Medi Ambient, l'Alimentació, Seguretat i la Salut Pública 

(ENVI) es va oposar formalment a la re-autorització de glifosat per part de la Comissió Europea. 
 

L'analítica de la discòrdia. 
 

D'altra banda i a iniciativa del partit dels Verds, molts membres del parlament europeu (150 per a ser exactes) es van 

decantar per demostrar de manera efectiva i irrebatible, que el glifosat no només és un verí sinó que podria ser 
bioacumulable i que està present en l'organisme dels humans per ingestió de productes que van ser fumigats durant la seva 

producció. 
 

Les proves, realitzades pel prestigiós laboratori BioCheck a Leipzig, indiquen que el glifosat s'ha detectat a l'orina de tot el 
grup de participants i en proporcions que resulten alarmants, ja que la taxa mitjana de glifosat trobat a l'orina dels 

eurodiputats era de 1,7 micrograms / litre o sigui, disset vegades la quantitat permesa per norma, per als residus d'aquesta 

substància en l'aigua potable Europea (que és de 0,1 micrograms / litre). 
 

Més proves. 
 

El glifosat ja s'ha detectat en els éssers humans i el medi 

ambient immediat en diversos estudis. Al 2013, un grup 
anomenat "Amics de la Terra" d'Europa, va publicar un estudi 

en el qual es va demostrar que la majoria de les persones 
dels 18 principals països europeus tenen traces de glifosat a 

l'orina. 
 

Un estudi alemany publicat al febrer passat va revelar que 14 

de les marques més populars de cervesa alemanya va donar 
positiu en aquesta substància química i un recent estudi 

també va trobar glifosat en el 100% dels 14 vins més 
cèlebres de Califòrnia. 

 

D'acord amb una altra investigació alemanya realitzada al 
2015, sobre 2.000 mostres procedents d'un ampli grup de 

ciutadans, el 99,6% dels individus tenien traces de glifosat 
en concentracions de 5-42 vegades més gran a la xifra 

mínima establerta. 

 
La fiabilitat o no dels resultats de les proves presentades (que han estat infinitat) segons els membres del parlament de la 

UE, només ha augmentat la confusió i la falta de comunicació pel que fa a la seguretat del glifosat i segueixen posposant la 
presa d'una decisió definitiva. 

 
Per aquesta raó els Països Baixos volen retardar la decisió de prohibir l'ús del glifosat fins a finals de 2017, el que li donaria 

temps a l'Agència Europea de Substàncies Químiques a completar l'estudi sobre el glifosat i els seus agents tensions-actius 

que estan realitzant. 
 

Diversos governs nacionals, entre ells Bèlgica, estan actualment donant suport a la posició de la Comissió Europea en aquest 
sentit, ja que volen renovar l'autorització de l'ús del glifosat. No obstant això, altres com Itàlia, França, Alemanya i Suècia 

han rebutjat fermament aquesta petició. 

 
L'última votació. 

 
La Unió Europea va tornar a retardar la votació sobre la renovació de l'aprovació de vendes de pesticides sobre la base del 

glifosat, utilitzat en l'herbicida Roundup de Monsanto, enmig d'una controvèrsia sobre si aquest element pot causar càncer 
(quan l'OMS ja ho declarar "potencialment cancerigen"). 

 

Fonts de la UE van dir que la votació es va posposar a causa de l'oposició de França i Alemanya, que tenen grans indústries 
agrícoles i de productes químics que competeixen amb el glifosat i sense el suport d'aquests dos països, la Comissió Europea 

no té la majoria que necessita per a una votació vinculant. 
 

Una reflexió final. 

 
O sigui que el rebuig ve de mans dels interessos econòmics de les nacions que produeixen altres pesticides (dels que caldria 

comprovar el grau de toxicitat) i no de la realitat que aquest element resulta altament perjudicial per a la salut humana. 
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Però el pitjor encara està per vindre, ja que si la UE es decideix d'una vegada per totes a eliminar el glifosat, ja se sap que 

l'empresa Monsanto plantejarà tota mena de demandes, perquè aparentment és legal vendre qualsevol tipus de verins i 
promocionar-falsament com innocus, però no ho és decidir no comprar-los. 

 
Font:  
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Destí ecològic d'estiu: la Xarxa Natura 2000 
 

"Encara que menys del 80% dels espanyols 
desconeix l'existència d'aquests enormes 

espais destinats a la conservació de la 

biodiversitat del continent i que abasten 
territoris que van des d'Espanya a Polònia, 

la Xarxa Natura 2000 va complir 24 joves i 
fructífers anys el passat dissabte 21 de 

maig, conegut també com el Dia de la 

Xarxa Natura 2000. 
 

Antecedents. 
 

Aquesta xarxa que abasta espais naturals 
europeus va ser creada per la Directiva 

92/43/CEE per tal de conservar dels 

hàbitats de la fauna i la flora silvestres del 
continent, el 1992.05.21. Havia de ser part 

de les directives que es van traçar a la 
Cimera de Rio (1992) i que establien la 

creació d'un Conveni de Diversitat Biològica 

que fomentés la protecció d'àrees 
específiques a tot el món. 

 
 

La previsió va ser la de crear aquesta àrea a partir del 2004 després de la presentació per part dels països participants d'un 

llistat de llocs dels seus territoris, que poguessin ser destinats a formar aquesta xarxa, per la qual cosa es va establir l'any 
1995 com a data límit de recepció de les llistes. 

 
S'esperava que el 1998 pogués fer-se la selecció final i definitiva dels espais que integrarien la Xarxa i als quals se'ls 

denominaria ZEC (Zones d'Especial Conservació) i ZEP (Zones d'Especial Protecció dels.) Segons estiguessin destinades a 
Conservar els hàbitats (i el Medi Ambient) o la protecció de les Aus. 

 

El problema es va presentar quan van sorgir controvèrsies, sobretot a França i a Espanya, on molts pagesos i propietaris van 
denunciar que se'ls volien confiscar terres per assolir els objectius de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa la instauració de 

la mateixa va ser lenta, però finalment es va aconseguir. 
 

Països com Bèlgica o Alemanya, participen amb la Xarxa Natura 2000 amb extensos territoris i aplicant diverses directives 

orientades al fet que els espais verds no interfereixin en l'economia agrícola i ramadera i els nous estats membres de la UE 
han promès col·laborar amb aquest gran espai natural, de fet Eslovènia va proposar crear un ZEC que abastaria gairebé un 

30% del seu territori. 
 

Xarxa Natura 2000 avui. 
 

La superfície total estimada de la Xarxa Natura 2000 és d'un 18% de la superfície europea que comprèn més de 26.000 

espais repartits per tot el continent en els que les àrees espanyoles destaquen per la seva quantitat (30%) i qualitat (milers 
d'espècies estan protegides i els espais ecològics són innombrables, variats i de gran interès). 

 
És factible considerar a la Xarxa Natura 2000 com un dels majors parcs públics del món, ja que el seu accés és gratuït en 

tots els països i no només serveix per cuidar plantes i animals, sinó que és fonamental en molts més aspectes com el 

científic, l'econòmic i el social. 
 

A nivell científic a més de salvaguardar espècies en perill d'extinció en algunes zones, preserva els ecosistemes naturals i per 
tant la biodiversitat local, el que permet als investigadors treballar en llocs sense ingerència humana a la recerca de noves 

espècies o d'usos medicinals de la seva enorme flora. 
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Econòmicament aquests espais generen grans guanys ja que als seus voltants hi ha una indústria del turisme i l'oci que 

serveix per promocionar i al mateix temps tenir cura de l'entorn, ja que si bé s'organitzen excursions, aquestes són 
estrictament vigilades per monitors especialitzats en la cura del medi Ambient. 

 
El càlcul aproximat de visitants de la Xarxa Natura 2000 varia segons les temporades, però reben uns 1200 milions de 

visitants cada dia, xifra que pot arribar a duplicar-se en èpoques de gran afluència i això genera quantitats molt importants 

de diners que ronda els dos o tres centenars milers de milions d'euros cada any. 
 

En l'àmbit social, tenir aquests meravellosos espais permet a les persones estar en contacte amb la natura, aprendre a 
respectar-la i desconnectar de la vida de la ciutat per anar a respirar aire pur (és un dels pulmons naturals d'Europa). 

 
No hi ha dubtes que el major benefici està en el turisme ecològic, aquell que es realitza de forma responsable, tenint cura 

de no interferir en la vida dels animals, de no danyar el medi ambient i de gaudir al màxim del contacte amb la natura, la 

manera més fàcil i eficaç d'oblidar-se de l'estrès. 
 

Una reflexió final. 
 

Al nostre país hi ha molts espais protegits, que resulten ser alternatives molt vàlides a l'hora de planificar les vacances del 

pròxim estiu. Si encara no saps on anar i no tens cap intenció d'acabar com tots els anys, atapeït en una platja 
superpoblada, canvia el xip i inclinat pel natural. 

 
El Medi Ambient t'ho agrairà ja que el turisme ecològic responsable és moltíssim menys contaminant que el tradicional, però 

el que és més important, coneixeràs altres facetes de l'estiu, enmig de la frescor verd d'un parc, que sense dubtes et 
sorprendran gratament. 
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Finançament innovador per impulsar l'eficiència energètica 

 
Com pot la Unió Europea ajudar els hotels d'Espanya o a les pimes de Txèquia a estalviar en la factura energètica i reduir les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle? Una de les respostes és la Finançament privat per a l'eficiència energètica, una nova 
iniciativa que fomenta la millora de l'eficiència energètica d'empreses, persones físiques i entitats públiques de la Unió 

Europea. 

 
L'Instrument de finançament privat per a l'eficiència energètica (PF4EE), emmarcat en el programa LIFE de la Unió Europea 

(UE) i gestionat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI), presta el seu suport als bancs comercials que concedeixen crèdits a 
projectes de eficiència energètica empresos per petites empreses (pimes), persones físiques i ajuntaments o altres entitats 

públiques. 
 

«Amb aquests nous instruments financers, els diners 

s'inverteix on més falta fa», Miguel Arias Cañete, comissari 
d'Acció pel Clima i Energia. 

 
Aquest programa proporciona préstecs a llarg termini a la 

banca comercial que, al seu torn concedeix crèdits de 

menor quantia als beneficiaris finals. Aquestes fons poden 
utilitzar-se, per exemple, per modernitzar els sistemes de 

calefacció de centres educatius o oficines, ajudar les 
empreses a adquirir equips energèticament més eficients o 

millorar l'aïllament d'edificis residencials i comercials. 
Generalment es tracta de crèdits d'entre 40 000 i 5 milions 

EUR. 

 
A més de préstecs a llarg termini, aquest programa posa a 

disposició dels bancs intermediaris un mecanisme de risc compartit –encaminat a millorar les condicions de finançament- i 
un altre de suport expert, pensat per ajudar les entitats bancàries a avaluar millor els projectes i proposar productes 

financers orientats a inversions d'eficiència energètica. 

 
Diners on més falta fa. 

 
Amb un pressupost de 80 milions EUR amb càrrec al programa LIFE per al període 2014-2017, el PF4EE s'havia proposat 

inicialment mobilitzar una inversió total de 480 milions EUR. No obstant això, en vista del gran interès suscitat per aquest 

instrument, el BEI ha augmentat aquest objectiu a 1 000 milions EUR per a noves inversions d'eficiència energètica. 

 
Font: Comissió Europea 
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Ja s'han posat en marxa els primers projectes a escala nacional. El banc txec Komercni bankafinanciará petites inversions 
per un total de 75 milions EUR, especialment dirigides a la implantació de mesures d'eficiència energètica en pimes; per 

exemple, millores en l'aïllament, la calefacció i la il·luminació d'edificis, reutilització d'energia residual en la producció i 
desenvolupament de les energies renovables. 

 

A França, Crédit Coopératif invertirà fins a 75 milions EUR en reformes i aïllament d'edificis, mentre que a Espanya el Banc 
Santander finançarà inversions per valor de 50 milions EUR destinades a millorar l'eficiència energètica d'hotels i altres 

allotjaments turístics. 
 

Aquest programa de finançament promou la inversió del sector privat en eficiència energètica; amb això, contribueix als 
objectius climàtics i energètics de la UE: reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en almenys un 40% i augmentar 

l'eficiència energètica en un 27% com a mínim d'aquí a 2030, prenent com a referència els valors de 1990. 

 
Finançament privat per a l'eficiència energètica és un dels dos nous instruments financers de LIFE; l'altre és el Mecanisme 

de finançament del capital natural. 
 

En paraules de Miguel Arias Cañete, comissari d'Acció pel Clima i Energia: «Amb aquests nous instruments financers, els 

diners s'inverteix on més falta fa. Aquests mecanismes tenen per objecte protegir el clima, estalviar energia per als nostres 
ciutadans i reduir la dependència energètica d'Europa ».  

 
Font: 

Comissió Europea (03 de juny de 2016) 
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/articles/2016/4/article_20160429_01_es.htm 

 

Espanya:  
 

Repsol en contra de 'tot', menys de contaminar  
 

"Hi ha moltes veus que parlen de que les renovables necessiten subvencions. Si són subvencions per crear retorns 

econòmics i socials, benvingudes, però si són per millorar el compte de resultats d'aquestes empreses, a això no juguem", 
va afirmar Brufau en el seu discurs davant la junta general d'accionistes de la companyia. 

 
El president de Repsol, Antoni Brufau, ha criticat les subvencions a les renovables dirigides a "millorar el compte de 

resultats" de les empreses i ha apostat per la inversió en eficiència energètica com a millor camí per assolir els objectius 

marcats a la COP21 de París de reducció d'emissions. 
El directiu va assenyalar que la petrolera està compromesa "amb el seu esforç, i no amb l'esforç dels altres", per ajudar a 

reduir les emissions de CO2 i ha criticat que les subvencions rebudes entre 2008-2012 pel sector elèctric han suposat un 
cost en aquesta batalla contra les emissions d'uns 230 euros per tona, 

mentre que Repsol inverteix amb rendibilitat en 7 euros per tona. 
 

Brufau fins i tot es va mostrar més ambiciós en el compliment 

d'aquests objectius de reducció de CO2 que l'escenari de la COP21 i va 
apostar pel repte reduir en dos graus centígrads, per al que va apuntar 

com a molt important l'eficiència energètica. 
 

A més, ha advocat per "la pèrdua total de protagonisme" del carbó en 

la generació d'energia si es vol complir amb els compromisos marcats a 
la COP21 de París de reducció d'emissions, "ja que és el principal 

emissor de CO2". 
 

Al respecte, ha assenyalat que el 68% de totes les emissions que 
produeix l'home a l'atmosfera procedeixen de l'energia, i d'ella, el 42% 

correspon a l'electricitat i el 23% al transport. "L'electricitat és 

responsable del 30% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i el transport del 17%", ha subratllat. 
 

Dir que el cotxe elèctric és zero emissions és "absolutament fals". 
 

Brufau va destacar que si es substituís tot el parc de carbó per centrals de cicle combinat l'emissió que generaria el sector 

elèctric es reduiria a una tercera part. "Un dels focus a l'hora d'aplicar mesures és veure què li està passant al sector 
elèctric", va dir. 

 
Al respecte, el president de Repsol va assenyalar que el petroli i el gas natural tenen un paper "fonamental", aportant més 

del 50% de la demanda d'energia final al món. 

 

 
Font: Ecoticias 
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Així mateix, Brufau ha assegurat que dir que un cotxe elèctric emet zero emissions "és absolutament fals, ja que cal veure 

com es genera l'energia que utilitza, i va posar com a exemple a Alemanya." Igual la subvenció va al sector del carbó 
alemany o del sector de l'automòbil. Subvencionant el cotxe elèctric a Alemanya no s'aconsegueix cap reducció de CO2 ", ha 

afegit sobre aquesta qüestió. 
 

Font: 

Ecoticias (23 de maig de 2016) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/115423/Repsol-contra-menos-contaminar- 

 
AEAS i AECID col·laboraren en l'enfortiment d'operadors d'aigua a Amèrica Llatina i el Carib  

 
L'acord té com a finalitat l'assistència tècnica a entitats prestadores 

de serveis d'aigua i sanejament a Amèrica Llatina. 

 
L'Associació Espanyola de Proveïments d'Aigua i Sanejament (AEAS) i 

l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) han signat, avui a Madrid, un conveni de 

col·laboració per al desenvolupament d'accions d'enfortiment 

d'operadors a Amèrica Llatina i el Carib. En la formalització de l'acord 
han estat presents el president de AEAS, Fernando Morcillo, i la 

directora de Cooperació per a Amèrica Llatina i el Carib de AECID, 
Mònica Colomer. 

 
L'acord té com a objectiu l'assistència tècnica a entitats prestadores 

de serveis d'aigua i sanejament a Amèrica Llatina, que ho sol·licitin 

en el marc dels projectes finançats pel Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament (FCAS), gestionat per AECID, en tots 
aquells aspectes vinculats amb el cicle integral de l'aigua. 

 
Aquest conveni serà d'aplicació per als països socis de la cooperació espanyola a Amèrica Llatina i el Carib. 

 

Entre d'altres treballs, els associats de AEAS realitzaran el diagnòstic i identificaran les necessitats per a la posada en marxa 
de processos de millora; realitzaran l'assistència tècnica i suport a tasques d'operació i manteniment de serveis i 

infraestructures d'aigua urbana; donaran suport al disseny de plans de millora de la gestió; potenciaran la creació de xarxes 
d'intercanvi i transferència d'experiències i coneixements; i realitzaran el seguiment i avaluació de la implantació de les 

millores. 

 
Per la seva part, entre altres aspectes, AECID assumirà la direcció de les activitats finançades, ha d'aprovar prèviament les 

activitats i els països d'actuació, els seus objectius, durada, etc. Així mateix, realitzarà el seguiment i avaluació final de les 
activitats. 

 
En aquest sentit, per al seguiment i avaluació de les activitats finançades en el marc del conveni, es constituirà una comissió 

mixta formada per representants de AECID i AEAS, que es reunirà amb una periodicitat mínima de sis mesos. 

 
Font: 

Retema (19 de maig de 2016) 
http://www.retema.es/noticia/aeas-y-aecid-colaboraran-en-el-fortalecimiento-de-operadores-de-agua-en-america-latin-

7uRQ8  

 
Un jutjat de Valdemoro obre una investigació de l'incendi de Seseña 

 
"Molts veïns" no estan d'acord amb aixecar el 

confinament i l'obertura dels col·legis. 
 

Columna de fum vista des de la urbanització El 

Quiñón, a conseqüència de l'incendi que s'ha 
produït al cementiri de pneumàtics de Seseña.  

  
La magistrada titular del Jutjat de Primera Instància 

i Instrucció número 7 del partit judicial de 

Valdemoro, en funcions de guàrdia, es disposa a 
obrir diligències prèvies d'investigació per aclarir els 

fets relacionats amb l'incendi de Seseña (Toledo). 
 

Les diligències prèvies s'obren després que la 

Guàrdia Civil hagi posat a disposició de la 

 
Font: Retema 
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magistrada durant el matí d'avui l'atestat amb la investigació policial efectuada fins a la data i dirigida a determinar la 

suposada autoria de l'incendi en el marc de la possible comissió d’un delicte contra els recursos naturals. 
 

La competència en la investigació d'aquest assumpte recau sobre el jutjat de Valdemoro ja que, segons les primeres 
indagacions de la Guàrdia Civil, l'incendi s'hauria originat en sòl del terme municipal d'aquesta localitat madrilenya, informa 

el TSJM. 

 
D'altra banda, la Fiscalia de Medi Ambient ha obert també diligències prèvies per investigar l'incendi. "Molts veïns" no estan 

d'acord amb aixecar el confinament. 
 

Els veïns Seseña segueixen preocupats per la qualitat de l'aire en el sisè dia de incendi del cementiri de pneumàtics i no es 
conformen amb les dades tranquil·litzadores de les unitats de mesura de qualitat de l'aire, segons ha dit el president de 

l'associació de veïns del Quiñón, Juan Domínguez. 

 
Domínguez s'ha pronunciat així en declaracions als periodistes després de la reunió de dues hores que han mantingut a 

l'Ajuntament de Seseña les quatre associacions de veïns del municipi; l'alcalde, Carlos Velázquez; el delegat de la Junta a 
Toledo, Javier Nicolás; el viceconseller de Medi Ambient, Sergio González, i el director general de Salut Pública, Manuel 

Tordera. 

 
"Tothom està molt preocupat, havíem de saber què estava passant davant tantes informacions", ha explicat el representant 

veïnal, que ha dit que ni ell ni "molts veïns" estan d'acord amb que s'hagi aixecat el confinament ni amb què es hagi obert el 
col·legi del Quiñón, la urbanització més propera a l'incendi. 

 
Segons la seva opinió, l'obertura d'aquest centre educatiu és "una bogeria" perquè "el vent a cada estona està per una 

banda i per l'altra, va girant i aquest emmagatzematge de fum es queda congestionat". 

 
"El col·legi hauria d'estar tancat fins que s'extingeixi l'incendi, les mares estan molt preocupades", ha advertit Domínguez, 

que ha dit que des de la seva associació mantindran una reunió amb l'AMPA del centre, al qual avui han acudit a penes un 
centenar d'alumnes dels 772 que estan matriculats. 

 

El president de l'associació de veïns, que ha dit que viu davant del cementiri de pneumàtics, ha assegurat que a la 
urbanització "pega l'aire", el que provoca irritació d'ulls i gola. 

 
De fet, ha afirmat que coneix "tres casos" de veïns que han hagut d'acudir al metge, una noia amb les "pupil·les dilatades" i 

"dos homes afectats de bronquis". 

 
En aquest sentit, ha lamentat que hi ha treballadors al municipi que "s'estan ofegant" i "han de treballar vuit hores". 

 
"L'aire no ve i se'n va, ve, et dona castanya, tu estàs treballant i tu estàs xuclant i treballant. A les dues o tres hores, hi ha 

persones que estan totalment cansades, afectades, ofegant-se i es posen una màscara d'aquestes barates que hi ha i no els 
fa res, és pitjor, s'ofeguen més ", ha exposat Domínguez. 

 

L'alcalde es compromet a fer una neteja a fons a El Quiñón. 
 

L'alcalde de Seseña (Toledo), Carlos Velázquez, s'ha compromès amb els veïns a fer aquesta mateixa tarda una neteja a 
fons del barri del Quiñón, la zona més pròxima a l'incendi de pneumàtics, i a analitzar la possibilitat de canviar els sorrals del 

col·legi. 

 
Velázquez ha trasllat aquests compromisos a la reunió que ha mantingut avui amb les quatre associacions de veïns de la 

localitat, al costat del delegat de la Junta a Toledo, Javier Nicolás; el viceconseller de Medi Ambient, Sergio González, i el 
director general de Salut Pública, Manuel Tordera. 

 
En declaracions als periodistes després de la reunió, Velázquez ha avançat que la Junta s'ha compromès a facilitar cada 24 

hores a l'Ajuntament dades "exhaustives" sobre la qualitat de l'aire al municipi, que publicaran a la pàgina web del 

consistori. 
 

Font: 
Diari públic (18 de maig de 2016) 
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IHOBE i Ecoembes signen un acord per fomentar l'ecodisseny a empreses productores i comercialitzadores 

d'envasos al País Basc  
 

http://www.publico.es/sociedad/juzgado-valdemoro-abre-investigacion-del.html
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A la presentació del conveni el director de IHOBE ha estat 

acompanyat per Óscar Martín, conseller delegat 
d'Ecoembes, que ha destacat el compromís de la societat 

basca en la cura del medi ambient. 
 

"Anem a dirigir els nostres esforços a treballar amb 

empreses que dissenyen o utilitzen envasos per a mostrar-
los les avantatges i els beneficis d'aplicar la metodologia 

d'anàlisi de cicle de vida. Tenir en compte en les etapes 
inicials de disseny les matèries primeres que s'utilitzen, 

incorporar material reciclat en la fabricació de nous 
envasos o reduir la quantitat de materials que s'empren per 

fabricar-lo, són factors clau per reduir el seu impacte 

ambiental al final de la seva vida útil ", ha afirmat Javier 
Aguirre, director general de la societat pública IHOBE. 

 
A la presentació del conveni el director de IHOBE ha estat acompanyat per Óscar Martín, conseller delegat d'Ecoembes, que 

ha destacat el compromís de la societat basca en la cura del medi ambient, "fet que l'ha portat el 2015 a reciclar 77,251 

tones de envasos domèstics, un 4,3% més que l'any passat ". Així mateix, ha assenyalat la importància d'aquest conveni per 
consolidar el pas de l'economia lineal, basada en el concepte d'un sol ús, a l'economia circular, que aprofita els residus i els 

converteix en recursos. "Per a Ecoembes és un veritable orgull poder estar avui aquí per formalitzar aquesta aliança que té 
com a objectiu fomentar el coneixement del cicle de vida dels envasos i que, estem segurs, redundarà en benefici de la 

societat en el seu conjunt". 
  

Fruit del conveni subscrit entre ambdues entitats, s'han posat en marxa diverses actuacions entre les que destaquen 

l'organització de tallers formatius per a conscienciar sobre la importància de la prevenció de residus d'envasos, així com per 
promoure la integració pràctica dels aspectes vinculats a la prevenció i gestió dels residus d'envasos en la fase de disseny 

dels mateixos. 
 

A més s'ha acordat iniciar l'actualització metodològica i el desenvolupament de l'aplicació pràctica de la "Guiade Ecodisseny 

d'envasos i embalatges" editada per la societat pública IHOBE en la qual s'integraran els avenços normatius i les mesures 
establertes en el paquet d'economia circular de la Comissió Europea. Per la seva banda, Ecoembes participarà activament en 

la propera edició del Congrés Basque Ecodesign Meeting que organitza el departament de Medi Ambient i Política Territorial, 
juntament amb les entitats integrants del Basque Ecodesign Center. 

 

El conveni tindrà una periodicitat anual i es renovarà automàticament. Després de l'avaluació per part d'una comissió de 
seguiment dels treballs realitzats, es definiran anualment el pla de treball a seguir. 

 
Sobre Ecoembes 

 
Ecoembes (www.ecoembes.com) és l'entitat sense ànim de lucre que gestiona la recuperació i el reciclatge dels envasos de 

plàstic, les llaunes i els brics (contenidor groc) i els envasos de cartró i paper (contenidor blau) en tota Espanya. 

 
El 2015, es van reciclar més de 1,3 milions de tones d'envasos lleugers i envasos de cartró i paper en tot el territori nacional, 

arribant a una taxa de reciclatge de 74,8%. Gràcies a aquest percentatge, es va evitar l'emissió de 1,2 milions de tones de 
CO2 a l'atmosfera, que equival a retirar el 25,8% dels vehicles censats a la ciutat de Madrid. La reducció de gasos 

contaminants no ha estat l'únic benefici que s'ha aconseguit a nivell ambiental. En el transcurs de 2014, també s'ha evitat el 

consum de 4,6 milions de MWh, el que equival a la despesa anual d'energia del 47,5% dels smartphones que hi ha a 
Espanya, i de 24,8 milions de metres cúbics d'aigua, la quantitat d'aigua estalviada durant 2015 és equivalent a les dutxes 

de tots els madrilenys durant un mes. 
 

Font original: http://www.udalsarea21.net 
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http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/115320/Ihobe-Ecoembes-firman-acuerdo-fomentar-ecodisenoPais-Vasco 
 
Tres tristes notícies del Medi Ambient espanyol 

 
Una planta de dipòsit de residus per compostatge a Estepona exposa a 10.000 residents a la contaminació, més de 1.000 

pous il·legals estan drenant l'aqüífer de Doñana, un dels aiguamolls més importants d'Europa i les emissions de carboni 
augmenten més ràpidament al nostre país que a la resta d'Europa. 

 

Estepona es contamina. 

 
Font: Ecoticias 
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La controvertida planta de compostatge que es planeja 
construir a la Costa del Sol afectarà 10.000 residents, a 

més de ser un problema molt greu per a un lloc 
freqüentat pel turisme, ja que entre els damnificats per 

aquest problema hi hauria fins a un hotel cinc estrelles. 

 
La junta d'Estepona va aprovar l'any passat la 

construcció d'una planta de residus a la qual es 
procediria al compostatge d'una part important de les 

escombraries recollides a la ciutat i als voltants, però 
segons els veïns això seria catastròfic per als habitants, 

el Medi ambient i el turisme. 

 
Milers de persones s'han manifestat en contra de tal 

projecte i a ells se'ls ha unit el personal i directius del 
Villa Padierna Spa, on es va allotjar Michelle Obama el 

2012, explicant que les conseqüències serien funestes 

per a la zona. Per això han presentat dues peticions a 
l'ajuntament i una carta legal de vuit pàgines que s'ha lliurat a la Junta, en què afirmen que el projecte tindrà un impacte 

negatiu en el subministrament d'aigua local, al Medi Ambient i en l'aire. 
 

També insisteixen que la decisió de l'Ajuntament d'Estepona fa olor de "amiguisme", ja que el pare de l'amo de l'empresa a 
la qual se li va concedir el permís de construcció de la planta, és un dels seus consellers. Un pèrit col·legiat veí de la zona va 

explicar que "més de 3000 llars estan en risc i això queda molt palès quan tots els presidents de les diferents urbanitzacions 

des de Los Flamingos a Selwo i Montemayor a Villecana han donat suport a la protesta." 
 

El tècnic va comentar que la principal preocupació és com afectarà la construcció d'aquesta planta al sistema d'aigua, ja que 
sosté que "no hi ha cap tipus de pla per monitoritzar l'aigua d'escorrentia que pugui arribar a filtrar-se a les terres agrícoles i 

als pous propers. " Una altra de les bases de les protestes és que a Casares ja hi ha una planta semblant, de manera que els 

veïns es pregunten per què és necessari fer 
malbé la totalitat de la vall i trencar l'equilibri del 

Medi Ambient local, sense una raó realment 
valedora ? 

 

Un portaveu de l'empresa autoritzada sosté que 
tot i les protestes el projecte seguirà endavant, 

ja que els que s'ocuparien de la gestió de les 
deixalles compten amb la deguda experiència 

com per fer-ho de la manera més adequada. 
Mentrestant, l'Ajuntament d'Estepona va 

confirmar que el permís per convertir el lloc en 

un lloc de compost està concedit i que es 
generaria energia sostenible, però es van negar 

a donar més explicacions. 
 

Ultimàtum de la UE a Espanya per Doñana. 

 
La Comissió Europea s'ha posat en contacte amb les autoritats espanyoles i els ha donat un ultimàtum: cal protegir Doñana i 

el seu entorn, perquè per alguna cosa està declarat com a Patrimoni de la Humanitat. A l'abril d'aquest any s'ha sol·licitat el 
cessament immediat i definitiu de l'ús d'aigües subterrànies del parc de Doñana, ja que aquesta metodologia de 

subministrament està degradant els hàbitats naturals; hi ha més de 1.000 pous il·legals drenant l'aqüífer d'un dels 
aiguamolls més importants d'Europa. 

 

Espanya disposa de dos mesos per millorar l'estat dels dipòsits d'aigua abans que la comissió porti el cas davant el Tribunal 
de Justícia de la UE; aquesta constitueix la segona fase d'un procediment d'infracció Europea que va començar el 2014 

després d'una denúncia World Wildlife Fund per la degradació que el Medi Ambient del parc estava patint. 
 

Augment desmesurat d'emissions. 

 
Per més que el nostre país s'ha compromès juntament amb la resta dels integrants de la Unió Europea a baixar de manera 

significativa les emissions de gasos, això no s'ha complert i Espanya és dels que pitjor porten el tema de la contaminació del 
Medi Ambient en aquest aspecte. Tan sols superats per Xipre i per Malta, els nivells s'han disparat des de 1990 i han arribat 

a cotes realment preocupants, que li han valgut a Espanya diverses "estirades d'orelles" de part de les comissions 

encarregades d’aquest control a Brussel·les. 
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Sens dubte, part de la culpa d'aquest problema el té la posició que el govern en funcions ha pres respecte a les energies 
renovables, que en comptes de rebre el suport necessari han estat combatudes i menyspreades. Al lamentable espectacle 

que va donar l'ara ex ministre Soria (que va renunciar per corrupte i no per inepte com hauria d'haver fet en el seu moment) 
defensant el RD del Autoconsum, se li suma la trista realitat que el 2015 no es va instal·lar ni un sol generador eòlic. 

 

I és clar, la demanda d'energia dels espanyols està sent coberta per les companyies elèctriques emprat per a això les 
plantes que cremen combustibles fòssils, amb les previsibles conseqüències per al Medi Ambient, que als qui cobren el KW a 

preu d'or sembla importar-los molt poc, més enllà de omplir-se la boca parlant de sostenibilitat i fent campanyes "verds". 
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Catalunya: 

 
Barcelona acull un simposi internacional sobre la proliferació de meduses  

 

Més de 250 investigadors i experts en canvi climàtic de 38 països participaran des de demà i fins al proper 3 de juny al V 
Simposi Internacional sobre Proliferacions de Meduses. 

 
És la primera vegada que es farà aquest simposi a Europa, segons ha informat el comitè organitzador, format per científics 

de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), encapçalats pels investigadors del CSIC Verónica Fuentes i Josep Maria Gili, la 
Universitat de Alacant i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

 

Segons ha informat el CSIC, la celebració d'aquest Simposi va néixer tant d'una demanda social com científica d'unir 
esforços en comprendre i buscar solucions a un dels fenòmens més destacats de les últimes dècades en els oceans com és 

la proliferació de meduses i altres organismes gelatinosos. 
 

Aquestes proliferacions són degudes 

al canvi climàtic global i la influència 
de l'home en els oceans com 

contaminació, construcció 
d'infraestructures, escalfament dels 

oceans, eutrofització (increment de 

substàncies nutritives a l'aigua) i 
sobrepesca. 

 
De les edicions realitzades fins a ara, 

segons els organitzadors, aquesta és 
la que compta amb major assistència i 

nombre de treballs presentats. 

 
Els científics del CSIC han explicat que 

en els últims anys s'ha donat un 
augment de la presència de meduses 

a costes de tot el món (s'ha vist a la 

Mediterrània, a tot Àsia, a Austràlia) 
amb els problemes que això suposa i la aparició d'iniciatives per combatre'ls. 

 
Així, entre els temes que es tractaran en aquest congrés, estan la pesquera de meduses, els nous usos de les meduses en 

cosmètica i en alimentació animal i humana; i l'impacte de les meduses en els ecosistemes i en la salut, entre d'altres. 
 

Alarma per l'ampliació del Canal de Suez.  

 
Un dels temes que han despertat l'alarma és l'ampliació del Canal de Suez, que pot implicar un increment en l'entrada 

d'espècies invasores a la Mediterrània. 
 

A la Mediterrània oest s'han detectat més de deu espècies invasores, encara que no tan urticants com les primeres. 

 
Fins ara s'han realitzat quatre Simposis sobre proliferacions de Meduses amb l'objectiu de sintetitzar informació, fomentar la 

col·laboració entre científics i destacar prioritats de gestió. 
 

Les anteriors edicions es van celebrar Gulf Shores (Alabama, EUA) el 2000; a Gold Coast (Queensland, Austràlia), el 2007; a 

Mar de la Plata (Argentina), el 2010; i a Hiroshima (Japó) el 2013. 
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El simposi se celebrarà a l'Aquàrium de Barcelona, considerat el major aquari marí Mediterrani del món. 
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El Govern es compromet a frenar la pèrdua de superfície i la salinització del Delta de l'Ebre 

 
Està demostrat que aquest enfonsament 

natural de la plana del delta s'agreuja 
per la retenció dels sediments en els 

embassaments i per la pujada del nivell 

del mar a causa del canvi climàtic. 
 

La secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Marta Subirà, s'ha 

compromès avui a seguir treballant per 

promoure mesures que minimitzin els 
riscos associats a la pèrdua de superfície 

i a la salinització del Delta. La 
responsable de Medi Ambient ha 

adoptat aquest compromís en el 
transcurs de la seva intervenció en la 

cloenda de la I Jornada Aigua i Terra, 

organitzada per la Comunitat de 
Regants de l'Esquerra de l'Ebre. 

 
Subirà ha defensat la importància del transport de sediments al mar com a font de nutrients i riquesa, un dels elements que 

la Generalitat ha demanat que es tingui en consideració en el Pla Hidrològic de l'Ebre que el Govern va aprovar a principis 

d'any. 
 

La secretària de Medi Ambient s'ha compromès a "seguir treballant de manera coordinada amb les diferents institucions, els 
experts del món científic, les entitats i la resta d'agents territorials per impulsar mesures que minimitzin els riscos associats a 

la pèrdua de superfície i a la salinització del Delta ". 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat participa en el projecte Life Ebre ADMICLIM, a través de l'Agència Catalana de 

l'Aigua (ACA), l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). En el marc 
d'aquest projecte es desenvoluparan models per entendre millor el transport de sediments entre les llacunes i el Delta i es 

podran simular solucions per mitigar l'efecte de la reducció d'aportacions. 
 

Fins ara, s'han realitzat unes proves pilot que consisteixen en injectar sediments del riu Ebre que queden retinguts a la 

planta potabilitzadora de l'Ampolla, cap a la xarxa de reg del tram fluvial final. 
 

Els resultats preliminars indiquen que l'impacte d'aquesta aportació no té efectes sobre la producció d'arròs i podria ser una 
bona alternativa per disminuir l'efecte de la subsistència. Està demostrat que aquest enfonsament natural de la plana del 

delta s'agreuja per la retenció dels sediments en els embassaments i per la pujada del nivell del mar a causa del canvi 

climàtic. 
 

Actualment, a la desembocadura només arriba un 2% dels sediments que fa als que baixaven pel riu abans de la construcció 
dels grans pantans. Aquest fenomen ha provocat una desacceleració en l'expansió del delta i una regressió de la mateixa. 
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L'Agència de Residus de Catalunya posa en marxa un projecte sobre Bio Economia Circular 
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L'ARC i la cooperativa Tarpuna han posat en 

marxa un projecte per enllaçar a tots els agents 
implicats en el cicle de la matèria orgànica. 

 
En el projecte s'instal·larà un equip 

electromecànic que processarà parcialment la 

matèria orgànica generada a la cuina del 
restaurant i de l'escola. Setmanalment es 

recollirà el material higienitzat i es portarà a 
una finca del costat per continuar el procés de 

compostatge i obtenir un compost d'alta 
qualitat, que s'aplicarà com a fertilitzant en els 

cultius ecològics de la cooperativa social de 

Tarpuna que posteriorment subministrarà 
aliments als mateixos usuaris del restaurant i 

de l'escola. 
 

A nivell sociològic es realitzarà un estudi per 

valorar si la participació en un projecte d'aquest tipus influeix en la presa de consciència i de canvi d'hàbits de les persones 
implicades (clients del restaurant, alumnes i famílies, equip docent, etc...) . Així mateix s'analitzarà el material que surt de 

l'equip electromecànic, el compost, així com les necessitats de temps i dimensionament del procés de compostatge a la 
finca. Finalment es valorarà la replicabilitat del projecte, la petjada de carboni i la possibilitat de reproduir un prototip de 

l'equip electromecànic. 
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Descobreixen tresors 'naturals' a les costes de Catalunya 

 
Aquest tipus de corals formen colònies molt fràgils i ramificades, que potencien la biodiversitat marina. 

 
Els corals d'aigua freda, coneguts des de fa segles pels pescadors noruecs, han estat observats en diferents latituds del 

món, i són considerats com els "cosins" d'aigua freda dels esculls de coral de les regions tropicals. Aquest tipus de corals 

formen colònies molt fràgils i ramificades, que potencien la biodiversitat marina donada la seva associació amb el cicle vital 
de molts organismes marins. 

 
Un nou estudi descriu a la revista PLOS ONEricas 

comunitats de corals al canó de La Fonera a 
Catalunya. Els autors d'aquest treball són: Galderic 

Lastras, Miquel Canals i Anna Sànchez-Vidal, del 

Grup de Recerca Consolidat (GRC) de Geociències 
Marines (Facultat de Geologia de la Universitat de 

Barcelona), juntament amb Enric Ballesteros 
(Centre d'Estudis Avançats de Blanes, CEAB-CSIC) i 

Josep-Maria Gili (Institut de Ciències del Mar, ICM-

CSIC). 
 

Colònies profundes de corals d'aigua freda a la 
Mediterrània. 

 
A la península ibèrica, les primeres comunitats de 

coralls d'aigua freda es van descobrir al 2010 al 

canó d'Avilés, al mar Cantàbric. A la Mediterrània 
occidental, equips de la Universitat de Barcelona i el 

CSIC havien descobert colònies vives al canó del 
cap de Creus, una troballa científica que representa un dels exemples més ben documentats d'aquest tipus d'ecosistema 

profund en tota la Mediterrània. 

 
Es calcula que les noves comunitats descobertes ocupen potencialment una extensió d'uns 400.000 metres quadrats. 

 
Es calcula que les noves comunitats descobertes per l'equip d'investigació en el canó de La Fonera -entre 130 i 370 metres 

de profunditat- ocupen potencialment una extensió d'uns 400.000 metres quadrats. Els enregistraments de vídeo que 

testimonien el descobriment es van obtenir mitjançant un vehicle submarí per control remot (ROV) no tripulat. En aquest 
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particular hàbitat submarí, les espècies més abundants són els corals Madrepora oculata (coral blanc) i Dendrophyllia 

cornigera (coral groc). "Aquests nous hàbitats estenen la província de corals d'aigua freda a la Mediterrània nord-occidental 
més al sud del que fins ara es coneixia: anteriorment, s'havien observat en el canó del cap de Creus i en altres canons del 

golf de Lleó", explica el professor Galderic Lastras, primer autor de l'article. 
 

Protegir un hàbitat amenaçat per l'activitat humana. 

 
El canó de La Fonera, aigües fora de la costa catalana, presenta un relleu molt abrupte, amb profunditats molt grans gairebé 

prop de la línia de la costa. El vessant nord del canó, on es practica habitualment la pesca d'arrossegament, presenta un 
relleu suavitzat en comparació amb el vessant sud, molt més abrupta. 

 
Tal com assenyala el catedràtic Miquel Canals, cap del GRC de Geociències Marines de la UB, "la pesca d'arrossegament 

modifica el relleu submarí a gran escala, de manera que el paisatge passa d'un relleu en barrancs a un altre en forma de 

terrasses o bancals que segueixen les corbes de nivell o isòbates ". 
 

Les colònies de corals de dimensions majors es troben en àrees inaccessibles per a la pesca d'arrossegament. 
 

És en les parts més abrigades del vessant nord on s'han trobat aquestes comunitats de coralls d'aigua freda, que mostren 

símptomes clars de l'impacte de l'activitat humana: "Les colònies de corals de dimensions majors es troben en àrees 
inaccessibles per a la pesca de arrossegament, com parets pràcticament verticals i llocs molt abruptes, on també s'observa 

Corallium rubrum (corall vermell). Sovint, però, les colònies de corals estan trencades, triturades, amb arts de pesca i 
plàstics enganxats, o parcialment tapades per sediment, especialment les més properes als caladors on es practica 

habitualment la pesca d'arrossegament »" alerta Galderic Lastras. 
 

"En aquest sentit -continua-, encara que en els caladors d'arrossegament, on el fons és dominantment fangós, no hi ha 

aquest tipus de comunitats, el removiment del sediment per les arts de pesca pot afectar aquests hàbitats tan vulnerables 
que, en definitiva, són el viver de les espècies d'interès comercial ". 

 
Referència bibliogràfica: Cold-Water Corals and Anthropogenic Impacts in La Fonera Submarine Canyon Head, Northwestern 

Mediterranean Sea.PLOS ONE. 

 
Font original: http://www.agenciasinc.es/ 

 
Font: 

Ecoticias (23 de maig 2016) 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/115428/Descubren-tesoros-naturales-costas-Cataluna#  

 
Brussel·les investiga el destí dels fons europeus a les obres de Flix 

Un equip de l´Oficina Europea de Lluita contra el Frau analitza els projectes de la societat pública Acuamed.  

L’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) està investigant el destí dels fons europeus que han servit per finançar 15 

projectes adjudicats per l’empresa pública Acuamed, entre ells la descontaminació del pantà de Flix. L’entitat té sospites que 
s’ha pogut produir un frau en el destí d’aquests fons de cohesió europeus i per aquest motiu un equip d’aquest departament 

es va desplaçar la setmana passada a Madrid per tal d’entrevistar-se amb el jutge Eloy Velasco de l’Audiència Nacional, que 

investiga una presumpta trama de corrupció en aquesta empresa pública encarregada d’obres hidràuliques a tota la conca 
Mediterrània, entre elles l’extracció dels llots tòxics al pantà de Flix o les actuacions del pla integral de protecció del delta de 

l’Ebre. L’objectiu de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau era aconseguir més informació sobre les presumptes 
irregularitats comeses a Acuamed, societat depenent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb l’objectiu 

d’iniciar la seva pròpia investigació. Així, segons han detallat fonts jurídiques a Europa Press, el magistrat va recomanar a 

l’ens que es personi en la causa oberta com a acusació, de la mà de la Fiscalia Anticorrupció espanyola. 
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D’aquesta manera es vol posar llum 

al destí que han tingut els fons 
europeus de cohesió destinats a una 

quinzena de projectes. En el cas de 
les sobres de Flix, el seu pressupost 

inicial era de 165 milions d’euros, 

dels quals fins a 115 (un 70 per 
cent) procedien d’aquests fons. 

També s’investiguen les obres d’un 
col·lector a l’Albufera, les 

conduccions d’una dessaladora a 
Mutxamel o les canonades 

d’abastament a Benicàssim, entre 

altres. 
  

Per la seva banda, la investigació de 
l’Audiència Nacional continua 

endavant. Els investigadors sospiten 

que l’Estat va cobrir de forma 
irregular el cost provocat pels danys 

soferts en una dessaladora 
gestionada per FCC, a causa d’una 

inundació. El cost, que va haver 
d’assumir la companyia contractista, 

va acabar sent ‘compensat’ a través, entre altres, del sobrecost de la liquidació final d’un contracte a Flix, on també executa 

les obres FCC, que va passar d’1,7 a 9,5 milions d’euros. L’exsecretari d’Estat d’Agricultura, Federico Ramos, hauria estat un 
dels responsables d’aquesta «solució» entre el govern i FCC, segons la investigació judicial. 
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URV-CEDAT:  

La Setmana de la Natura 

 
Del 27 de maig al 5 de juny es va celebrar la setmana de la natura, en la qual es varen realitzar més de 200 activitats per 

tota Cataluña per la conservació i protecció del nostre patrimoni natural. Amb el lema “viu la Terra!”, la Setmana de la 
Naturalesa va ser el moment de l’any per prendre consciència de la necessitat de conservar el medi ambient i la naturalesa.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Amb la Setmana de la Natura es pretén animar a tothom perquè actuï en pro de la conservació del medi ambient i del nostre 
patrimoni natural. Es tracta d’un esdeveniment per celebrar la Natura, implicar-se en la seva conservació i donar a conèixer 

l’acció de les persones i de les entitats ambientals per construir un país més sostenible.  

 
Com cada any, es un espai obert a la participació de tothom, perquè tots podem actuar per la protecció de la natura. En 

aquesta es desenvolupen activitats per a totes les edats; joves, grans, petits, i en diferents espais, al mar, a la muntanya o a 
la ciutat.  

 

Durant la Setmana de la Natura es varen desenvolupar activitats de tots tipus, entre algunes varen destacar les destinades a 
conèixer la màgia dels arbres al Parc del Cadí, participar en un inventari d’orquídies de la comarca d’Osona, jornades de 

voluntariat ambiental al Delta de l’Ebre, rutes amb bicicleta seguint el Ter, restaurar un camí de pedra seca al Cap de Creus, 
o aprendre sobre les tortugues marines que visiten les nostres platges.  
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Els Horts Socials a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Tarragona   
 

El passat dissabte 21 de maig, a la Rambla de Tarragona a la Festa del Comerç 

just i la Banca ètica, es va presentar el projecte dels Horts Socials URV, en 
forma d’estanc informatiu i divulgatiu.  

 
Amb el lema “Desconnecta’t del capitalisme, instal·la’t les alternatives”, els 

organitzadors per la via d’aquesta festa varen demanar a la ciutadania que es 
fes un pas en el consum responsable, canviant de proveïdors de productes i 

serveis de comerç just, banca ètica i economia solidària. Segons el manifest de 

la campanya, “com a consumidors, allò que escollim afavoreix un model 
econòmic i social o un altre”, de manera que “cal ser crític i conscient a l’hora 

d’omplir la nostra cistella de la compra”.  
 

Durant l’activitat els participants varen poder passar-se serveis i productes 

responsables amb els drets laborals, el medi ambient, la privacitat i llibertat de 
l’usuari, etc., de diferents àmbits de consum quotidià: llum, telefonia, finances 

ètiques, alimentació, roba i programari informàtic.  
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S'obre la convocatòria per a 47 investigadors predoctorals i 2 de postdoctorals  

 
El programa Martí i Franquès de recerca per a l'atracció de talent de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb altres 

institucions de recerca del territori, s'ha dissenyat per atraure 47 estudiants de doctorat i 2 investigadors postdoctorants. El 

període per accedir a aquestes convocatòries ja està obert i acaba el 13 i el 17 de juny respectivament. 
 

En el marc d'aquest programa, per al període 2016-2017 es convoquen un total de 47 contractes de personal investigador 
predoctoral en formació. D'aquests, 41 són convocatòries de dotze departaments de la Universitat, dues estan vinculades a 

dos projectes d'investigació -el programa PRDI- i les quatre restants estan finançades per la Universitat i per entitats 

externes a través de convenis de col·laboració científica, establerts amb entitats col·laboradores o instituts i centres de 
recerca agregats al Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud. En aquesta última modalitat les entitats 

finançadores són el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), 
el Banc Santander i la Fundació Catalunya-la Pedrera, que finançarà dues propostes de tesi dels àmbits del turisme i la 

química. La presentació de les candidatures per optar a alguna d'aquestes 47 places predoctorals ja és oberta i finalitzarà el 
proper 13 de juny. 

 

En aquesta convocatòria es pretén captar investigadors joves que puguin presentar el seu projecte al programa europeu 
ERC (European Research Council) Starting Grant, o en algun programa equivalent i els criteris d'avaluació del candidat es 

basen en la excel·lència científica. Un d'aquests dos contractes està finançat pel Ministeri d'Educació, en l'última 
convocatòria d'ajudes als campus d'excel·lència. La convocatòria per aquests dos contractes postoctorals finalitzarà el 17 de 

juny. 
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L'oli d'oliva verge enriquit amb polifenols de farigola ajuda a protegir l'ADN 

 

Un estudi liderat per la URV ha demostrat que l'oli d'oliva verge enriquit amb els seus polifenols i amb els de farigola 
protegeix l'ADN d'una oxidació. Aquests dos tipus de polifenols afegits a l'oli, que també podrien incorporar-se en qualsevol 

altre producte, disminueixen el risc de trencament de l'ADN, el que, entre altres conseqüències, afecta el metabolisme, a la 
reproducció de cèl·lules i podria desenvolupar patologies com càncer. 
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La investigació, liderada per investigadors de la Unitat de Farmacologia i de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi de 

la URV, ha determinat que consumir oli d'oliva verge 
enriquit amb polifenols propis i els de la farigola és una 

manera de protegir l'organisme de la oxidació provocada per 
la pol·lució, el tabac o alguns aliments, per exemple. 

 

Aquests estímuls oxidants poden desencadenar un 
desequilibri entre el sistema antioxidant i el prooxidant del 

mateix organisme. Així, l'oli d'oliva enriquit amb la barreja 
dels seus polifenols i amb els de la farigola ajudaria a 

decantar la balança cap al sistema antioxidant i evitar que 
es desencadeni l'oxidació. 

 

Els polifenols, la clau antioxidant. 
 

Els polifenols són substàncies naturals que es troben a les 
plantes, les fruites, les verdures, el cafè o la xocolata. 

Protegeixen als vegetals de l'oxidació i per les seves característiques són antioxidants i antiinflamatoris per a les persones. 

No són nutrients essencials per a la dieta, però si no s'ingerissin es podria emmalaltir. 
 

La investigació s'ha realitzat amb persones que tenien uns nivells lleugerament elevats de colesterol LDL, conegut com 
colesterol dolent, però no tant com per necessitar tractament amb fàrmacs. Dividits l'atzar en tres grups, els voluntaris van 

consumir oli d'oliva verge normal, oli d'oliva verge enriquit amb els seus polifenols i oli d'oliva verge enriquit amb una 
barreja de polifenols propis i polifenols de farigola. Així doncs, els dos olis enriquits aportaven la mateixa quantitat de 

polifenols però diferent composició, de manera que es buscava la complementarietat de les funcions biològiques. 

 
S'ha escollit la farigola perquè és una de les herbes aromàtiques més comú en la nostra cultura a la qual s'atribueixen 

funcions beneficioses sobre la salut. Després de consumir aquests olis, s'ha detectat que els polifenols de la farigola són els 
que el cos absorbeix millor i, per tant, la possible causa per la qual s'obtenen resultats més efectius en prendre l'oli que 

conté farigola. 

 
Els resultats positius de la investigació han servit per concloure que aquest oli d'oliva enriquit amb farigola és un aliment 

funcional més per protegir la salut. Per tant, permetrà fer recomanacions saludables a la població en general i sobretot a les 
persones amb colesterol dolent alt. 

 

Enriquir amb polifenols per potenciar els seus efectes 
 

Dels tres olis amb què s'ha experimentat, l'oli d'oliva verge més efectiu per protegir l'ADN és el que està enriquit amb la 
barreja dels propis polifenols i els de la farigola. Aquest oli resultant conté més polifenols dels que normalment trobem en un 

oli d'oliva comuna gràcies a un procés tecnològic en què primer s'extreuen els polifenols de l'orujo (pasta resultant del 
premsat de les olives molt rica en polifenols) i posteriorment s'incorporen al oli. D'aquesta manera, l'enriquiment permet 

consumir més polifenols de l'oli sense incrementar la quantitat diària recomanada. 

 
Mitjançant el mateix procés s'afegeixen polifenols extrets de la farigola, controlant que no sigui una quantitat excessiva 

perquè poden donar un sabor picant. 
 

¿Polifenols en càpsules? 

 
L'estudi ha experimentat la incorporació estable de polifenols en l'oli d'oliva verge. Però aquests polifenols són hidrosolubles, 

el que facilita que es puguin incorporar a altres productes com sucs o fins i tot fer càpsules per consumir directament. De 
fet, aquest és el plantejament que les investigadores ja han rebut d'alguna empresa interessada en els efectes beneficiosos 

d'aquesta investigació. 
 

D'altra banda, altres estudis realitzats amb els mateixos tipus d'olis han demostrat que podrien millorar la funció endotelial, 

un marcador de l'arteriosclerosi. En aquesta línia, les investigadores treballen per trobar els mecanismes d'acció dels 
polifenols estudiats, investigant quines proteïnes podrien estar implicades en la protecció de les artèries per veure com 

aquest oli enriquit pot augmentar la reacció de les artèries per dilatar més fàcilment i protegir de l'aparició de malalties del 
cor, la causa més important de mort al món occidental. 

 

La investigació l'han liderat les investigadores de la URV Marta Romeu, Vanessa Sánchez i Montserrat Giralt, de la Unitat de 
Farmacologia del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV; Laura Rubió, Rosa M. Valls, Anna Pedret, Úrsula 

Català i Rosa Solà, de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi de la URV, i Rosa Ras, del Centre de Ciències Òmiques 
de la URV. També han participat María del Carmen López de les Hazas i Maria J. Motilva, del centre d'investigació Agrotecnio 

de la Universitat de Lleida, i Olga Castañer, Rafael de la Torre i Montserrat Fitó, de l'Institut Hospital del Mar 

d'Investigacions mèdiques (IMIM) de Barcelona. 
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La URV avalua els riscos per a la salut de l’incendi de l’abocador de pneumàtics de Seseña 

 
Investigadors de la URV es 

troben a Seseña (Toledo) 
per valorar els riscos per a 

la salut de la població de 
l’exposició als 

contaminants emesos per 
l'incendi que hi va haver al 

maig a un abocador de 

pneumàtics. Els experts en 
toxicitat recolliran mostres 

de l’aire, del sòl i del cultiu 
per determinar els riscos i 

per col·laborar amb les 

autoritats per recomanar-
los com gestionar aquesta 

contaminació. Els resultats 
es coneixeran al juliol.  

 
Els investigadors José Luis 

Domingo, Marta 

Schuhmacher i Martí 
Nadal, membres del grup 

de recerca TecnATox de la URV, ja estan treballant a Seseña (Toledo) per analitzar les concentracions de diversos 
contaminants en mostres ambientals recollides al voltant de l’abocador de pneumàtics. 

 

Es recolliran mostres d’aire d’escoles públiques, tant de l’exterior com de l’interior dels edificis del CEIP El Quiñón, el CEIP 
Gabriel Uriarte i el CEIP Fernando de Rojas. A més, es prendran mostres de sòls urbans i agrícoles de diversos espais públics 

com parcs i punts propers a les escoles i de Morata de Tajuña, com a punt de referència. I per últim, també recolliran 
mostres d’aliments (enciam, blat i ordi) cultivats a la zona de potencial influència de les emissions. 

Els professors de la URV centraran les seves anàlisis en com ha afectat l’exposició a la població resident en els diferents 

nuclis de la localitat, amb particular atenció a la població infantil. 

Reunió entre els investigadors de la URV encarregats de l’estudi i membres del govern local de Seseña.  

 
També caracteritzaran, avaluaran i comunicaran els riscos per a la salut humana, tant cancerígens, com no-cancerígens, 

derivats d’aquesta exposició. I suggeriran protocols d’actuació a les autoritats corresponents, per minimitzar, a curt, mitjà i 
llarg termini, l’impacte de l’incendi sobre la salut de la població resident a les rodalies de l’abocador. 

 

Es determinaran les concentracions ambientals dels contaminants químics potencialment emesos en la crema de 
pneumàtics, segons dades de bibliografia científica: hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) –establerts com a prioritaris per 

l’agència de protecció mediambiental dels Estats Units (US EPA)-, entre els quals s’inclouen 7 hidrocarburs classificats com 
cancerígens (Grup I); congèneres de dibenzo-p-dioxines i dibenzofurans policlorats (PCDD / Fs); bifenils policlorats (PCB) i 

metalls pesants (arsènic, cadmi, cobalt, coure, crom, mercuri, manganès, níquel, plom, antimoni, estany, tal·li i vanadi). 

 L’incendi es va declarar el dia 13 de maig de 2016 en un abocador il·legal de pneumàtics localitzat en el municipi de Seseña 
(Toledo), situat entre les comunitats autònomes de Castella-la Manxa i Madrid. L’abocador acumulava unes 70.000 tones de 

pneumàtics, sent probablement el més gran de tot Europa. Durant tres setmanes, la crema de pneumàtics ha alliberat (i 
encara continua alliberant) a l’aire una gran quantitat de substàncies tòxiques, incloent contaminants orgànics persistents 

(COPs), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) i metalls pesants. Com a conseqüència, els habitants de Seseña i de 
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municipis veïns, i molt especialment els residents al barri del Quiñón, han estat i segueixen exposats a alts nivells d’exposició 

ambiental a aquests contaminants. 
Segons els investigadors, els resultats d’aquestes anàlisis es donaran a conèixer el proper mes de juliol a Seseña, en un acte 

obert a la ciutadania. 
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NORMATIVA  
 

Unió Europea: 
 

Reglament (UE) 2016/795 del Consell, d'11 d'abril de 2016, que modifica el Reglament (UE) nº 1370/2013 

pel qual s'estableixen mesures relatives a la fixació de determinades ajudes i restitucions en relació amb 
l'organització comuna de mercats dels productes agrícoles. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0795&from=ES  
 

Directiva (UE) 2016/802 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relativa a la reducció del 
contingut de sofre de determinats combustibles líquids. 
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Directiva (UE) 2016/774 de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que modifica l'annex II de la Directiva 
2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als vehicles al final de la seva vida útil. 
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Reglament Delegat (UE) 2016/765 de la Comissió, d'11 de març de 2016, pel qual es modifica el Reglament 

(CE) nº 606/2009 pel que fa a determinades pràctiques enològiques. 
 

Font: 
DOUE (L) núm. 127 de 2016.05.18, pàg. 1 a 3 (3 pàgines) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0765&from=ES  
 

Decisió (UE) 2016/768 del Consell, de 21 d'abril de 2016, relativa a l'acceptació de les esmenes del Protocol 

de 1998 al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància en matèria de 
metalls pesats. 
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Reglament d'Execució (UE) 2016/759 de la Comissió, de 28 d'abril de 2016, pel qual es confecciona una llista 
de tercers països o parts de tercers països i territoris des dels quals els Estats membres han d'autoritzar la 

introducció en la Unió de determinats productes d'origen animal destinats al consum humà, s'estableixen els 
requisits relatius als certificats, es modifica el Reglament (CE) núm. 2074/2005 i es deroga la Decisió 

2003/812 / CE (Text pertinent a l'efecte de l'EEE ). 
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Reglament d'Execució (UE) 2016/761 de la Comissió, de 13 de maig de 2016, pel qual s'estableix una 
excepció al que disposa el Reglament d'Execució (UE) nº 809/2014 pel que fa a la data límit de presentació 

de la sol·licitud única, les sol·licituds d'ajuda o les sol·licituds de pagament, a la data límit per a la notificació 
de les modificacions de la sol·licitud única o de les sol·licituds de pagament i a la data límit de presentació de 
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les sol·licituds d'assignació de drets de pagament o d'increment del valor dels drets de pagament en el marc 

del règim de pagament bàsic per a l'any 2016. 
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Espanya: 

 
Ordre AAA/794/2016, de 23 de maig, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les 

condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i 
els preus unitaris en relació amb l'assegurança d'explotacions d'hortalisses sota coberta, a la Península i a la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, comprès en el trenta-setè Pla d'Assegurances Agràries Combinades. 
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Resolució de 20 de maig de 2016, de la Subsecretaria, per la qual s'amplia el termini de resolució de la 
convocatòria d'ajudes pels danys causats en produccions agrícoles i ramaderes per les inundacions i altres 

efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts en els mesos de gener, febrer i març de 2015, 
efectuada per Ordre AAA/2357/2015, de 29 d'octubre. 
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Llei 4/2016, de 15 d'abril, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana en l'Administració de la 
Regió de Múrcia. 
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Decret Legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, 

reguladora del cànon de sanejament d'aigües. 
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Ordre AAA/756/2016, de 9 de maig, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les 

condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i 
els preus unitaris del segur d'explotacions d'hortalisses a l'aire lliure, de cicle tardor-hivern, a la Península i a 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, comprès en el trenta-setè Pla d'Assegurances Agràries 
Combinades. 
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Resolució de 6 de maig de 2016, de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, per la 
qual es modifica la de 15 de febrer de 2016, per la qual es publiquen les subvencions concedides per a l'any 

2015 a projectes d'investigació fonamental orientada i accions complementàries, dins el Programa estatal de 

R + d + i orientada als Reptes de la Societat del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 
2013-2016. 
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Ordre PRE/772/2016, de 19 de maig, per la qual es modifica l'annex IV del Reial Decret 219/2013, de 22 de 
març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i 

electrònics. 
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JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de maig de 2016 (Extractes). República Italiana contra 

Comissió Europea. FEOGA — Secció de Garantia — FEAGA y Feader — Despeses excloses del finançament— 

Sectors boví i oví — Correcció financera a tant alçat— Correcció puntual — Articles 48 i 69 del Reglamento 
(CE) n.º 1782/2003 — Drets especials— Obligació de motivació. Assumpte T-384/14. 
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Sentència del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de maig de 2016. Holístic Innovation Institute, SLU contra 
Comissió Europea. Contribució financera — Investigació — Sèptim Programa Marc per a la investigació i el 

desenvolupament tecnològic (2007 a 2013) — Projecte eDIGIREGION — Decisió de la Comissió d’excloure la 
participació d’una empresa — Recurs d’anul·lació — Termini de recurs — Inici del còmput — Inadmissibilitat — 

Responsabilitat extracontractual — Dany moral — Infracció suficientment caracteritzada d’una norma jurídica 

que confereix drets als particulars. Assumpte T-468/14. 
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Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 12 de maig de 2016. Toorank Productions BV contra 

Staatssecretaris van Financiën. Peticions de decisió prejudicial plantejades pel Hoge Raad der Nederlanden. 
Procediment prejudicial — Aranzel Duaner Comú— Classificació aranzelària — Nomenclatura Combinada — 

Partida aranzelària 2206 — Partida aranzelària 2208 — Begudes alcohòliques obtingudes per fermentació 
seguida de purificació – Afegit d’additius a les begudes alcohòliques obtingudes per fermentació seguida de 

purificació.- Begudes que han perdut les propietats de les begudes incloses a la partida aranzelària 2206. 

Assumptes acumulats C-532/14 y C-533/14. 
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Sentència del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu) del 19 de maig de 2016. Per la que es 

desestima el recurs de cassació interposat per la representació processal d’ÁRIDOS DEL ATLÁNTICO, S.L 

contra la Sentència de 23 de juliol de 2013, dictada per la Secció Primera de la Sala de lo Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Canàries, seu de Santa Cruz de Tenerife, al recurs 

contenciós-administratiu 108/2009. SEGUNDO.- Imposició de costes en la forma exposada a l´últim 
Fonament de Dret d’aquesta Sentència.  
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per la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d’ Andalusia, pel que s’aprova el Pla d’Ordenació de Recursos 
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Sentència del Jutjat de Primera Instància e Instrucció del 19 de maig de 2016. Per la que es desestima la 
demanda interposada per la procuradora Dª. Luisa María Díaz Gómez, en representació de D. Dimas, contra 

Volkswagen-AUDI España, SA, representada pel procurador D. Fernando Candela Ruiz, i Parte Automóviles, 

SL, representada pel procurador D. Pedro Miguel Cruz González. 
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AGENDA  
 

Descobriu l'entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb la xarxa de senders "Camins 
vius" (Camins vius) 

 
Diversos organismes acreditats posen en marxa itineraris a peu per descobrir la zona perifèrica del parc. 
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Per donar a conèixer aquesta ruta, que es pot fer per etapes, s'ha iniciat l'activitat "Anem al Port" (Pugem al port) que 

consisteix a fer una ruta per arribar a diferents passos de muntanya que connectin les diferents valls al voltant del Parc com 
el port de Viella (de la Vall de Barravés a la Vall d'Aran) o al Coll de Fogueruix (de la zona del Gerdar al poble d'Espot). 

 
Aquestes rutes es podran completar amb l'ajuda del Bus del Parc que començarà el proper 21 de juny i permetrà connectar 

diverses poblacions de l'àrea d'influència del Parc facilitant l'aproximació a l'inici i al final d'aquests recorreguts. 

 
"Camins vius" disposa ja d'un perfil a Facebook per poder penjar notícies i fotografies relacionades amb aquesta ruta. 

 
"Camins vius" és la volta per la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, passant per quatre 

comarques (Alta Ribagorça, la Vall d'Aràn, Pallars Jussà i Pallars Sobirà). Amb aquest projecte es pretén recuperar, posar en 
valor i preservar els camins històrics de l'entorn del Parc. Per aconseguir-ho es va prioritzar la rehabilitació per al trànsit no 

motoritzat d'una sèrie de camins de gran significat històrica i patrimonial, bona part d'ells amb un origen més que mil·lenari, 

i la resta presents des de l'època medieval; camins que tradicionalment han comunicat els pobles i les valls que envolten 
l'actual Parc Nacional, i per on, des de sempre, han transitat viatgers, pastors, soldats, carrabiners, contrabandistes i, per 

descomptat veïns. 
 

Podeu consultar les dades de les sortides a l'Agenda d'activitats al web del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici o al perfil de Facebook de "Camins Vius", que dinamitzarà els recorreguts. 
 

Data: des del 21 de juny del 2016. 
Lloc: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Organitza: Generalitat de Catalunya. 
 

Per a més informació: 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/detalls/Noticia/20160525_caminsvius 
 

14è Congrés Nacional de la Recuperació i el Reciclatge 
 

FER celebra a Madrid el seu 14è Congrés Nacional de la Recuperació i el Reciclatge. 

 
Amb la seva catorzena edició, els Congressos Nacionals de la Recuperació i el Reciclatge organitzats per FER s'han 

consolidat com el principal i més important punt de trobada de tot el sector i el model a seguir, després de l'èxit de 
convocatòries anteriors es durà a terme de manera conjunta amb el Cinquè Saló Internacional de la Recuperació i el 

Reciclatge (SRR), iniciativa impulsada per FER on com en anys anteriors es crearà un espai propi del nostre sector dins de la 

Fira Internacional de l'Urbanisme i del Medi Ambient (TECMA). 
 

Data: de 16 a 17 de juny del 2016. 
Lloc: Madrid. 

Organitza: FER. 
 

Per a més informació: 

http://congreso.recuperacion.org/%28S%28jhoqt1o4xainawxa1d51sqj4%29%29/wellcome.aspx?Id=1BB1888E-74E9-4EBF-
9D8E-6F0BA8936017&IdPage=752  

 
Ecofira 2016, fira internacional de les solucions Mediambientals 

 

Ecofira és el gran fòrum de solucions mediambientals globals al voltant d'aspectes com la gestió i tractament de residus en 
el marc de la lluita contra el canvi climàtic. En la seva catorzena edició, Ecofira es reforça com la principal plataforma de 

negoci, innovació, tendències, novetats i debat per a la cultura mediambiental i sostenible del nostre país. En Fira València, 
els propers 28 i 29 de setembre. 

 
Què abordarà Ecofira 2016? Reutilització i reciclatge, canvi climàtic, tractament i gestió de residus, 'Smart Cities', gestió 

intel·ligent de residus, control d'emissions i qualitat de l'aire, desenvolupament i qualitat mediambiental, canvi climàtic, 

sostenibilitat i noves oportunitats de negoci.  
 

Ecofira 2016 proposa, al costat de la seva oferta de novetats i innovacions i la seva aparador comercial, un intens programa 
de conferències i activitats paral·leles. De la mà d'experts i professionals del sector, les Jornades Ecofira abordaran aquells 

aspectes d'actualitat i interès per a tots els professionals relacionats amb el sector del medi ambient. 

 
Data: de 28 a 29 setembre 2016. 

Lloc: València. 
Organitza: COMITÈ ECOFIRA 

 

Per a més informació: 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/detalls/Noticia/20160525_caminsvius
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http://ecofira.feriavalencia.com/  

 
Jornada "Estratègies Empresarials de Compres Responsables i Economia Circular" 

 
El 29 de juny es durà a terme aquesta jornada, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club 

d'Excel·lència en Sostenibilitat, en la qual es presentaran les polítiques públiques catalanes i casos exemplars d'empreses 

que impulsen l'economia circular a través de la contractació sostenible. 
 

El consum actual de recursos i de generació de residus és insostenible. Per aquest motiu, tant el sector públic com el privat 
estan adoptant estratègies per incentivar la transició cap a una econòmica circular. 

 
La compra de productes de baix impacte ambiental és una eina clau per impulsar una indústria més innovadora, eficient i 

competitiva, que redueixi els costos en matèries primeres, energia i gestió de residus. 

 
Data: 29 de juny del 2016. 

Lloc: Auditori Abertis, Av. Pedralbes, 17, Barcelona. 
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club d'Excel·lència en Sostenibilitat. 

 

Per a més informació: 
http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/20162605_Jornada-Compras-Responsables-Economia-Circular  

 
Jornada teoricopràctica que ofereix una nova visió de l'explotació rutinària de les EDAR 

 
Aquesta jornada ofereix una nova visió teoricopràctica per a l'explotació rutinària de les EDAR, basada en estudis i projectes 

d'investigació en plantes depuradores a escala real. En finalitzar la jornada l'alumne disposarà dels conceptes bàsics que 

l'orientaran en l'explotació rutinària de les instal·lacions. 
 

Dirigida a responsables de procés, caps de planta, tècnics de laboratori, operadors d'estacions depuradores i estudiants que 
vulguin introduir-se en el camp de les tècniques de bioindicació i control de procés en EDAR. 

 

Data: 23 juny 2016. 
Lloc: Universitat Politècnica de València, Espanya. 

Organitza: Universitat Politècnica de València. 
 

Per a més informació: 

http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/bioproedar-introduccion-a-las-tecnicas-de-
bioindicacion-y-control-de-procesos-en-edar-12169 

 
Simposi LIFE 2016: projectes de recuperació de sòls contaminats 

 
Simposi a càrrec de Bioxisoil, Life R + Darts, Discovered Life i Riverphy, projectes finançats pel programa de la Unió Europea 

LIFE, per a professionals del sector, membres d'Administracions o entitats públiques i estudiants de tots els nivells 

universitaris on l'activitat professional, la tasca investigadora o els interessos futurs es relacionen amb la recuperació de sòls 
contaminats. 

 
Data: de 15a 16 juny 2016. 

Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Forests, Forestal i del Medi Natural de la Universitat Politècnica de Madrid. 

Organitza: Grup de Recerca Gestió, Aprofitament i Recuperació de Sòls i Aigües (Garsa). 
 

 
Per a més informació: 

http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/simposio-life-2016-12634  
 

 

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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