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Trump i el canvi climàtic 
 

Si fa vuit anys, Barack Obama va arribar a la Casa Blanca amb un programa orientat a la reconfiguració del sistema 
energètic nordamericà, la victòria de Donald Trump en les recents eleccions als Estats Units fa pensar en retrocés molt 

significatiu en relació amb el model energètic i les polítiques de mitigació del canvi climàtic. Mentre es duia a terme la 

Conferència de les Parts de la Convenció Mundial contra el Canvi Climàtic, a Marraqueix, i després de l’entra en vigor de 
l’històric Acord de París, l’elecció de Trump ha estat una sacsejada per a l’optimisme que s’havia anat imposant en els 

darrers mesos en relació amb aquesta qüestió. 
 

Més enllà de l’actitud de Trump durant la seva campanya, en la que ha fet bandera del políticament incorrecte per ofendre a 
nombrosos col·lectius minoritzats, la decisió en relació amb el seu equip per a la transició a l’EPAM, la poderosa agència 

federal de protecció del medi ambient, ha estat un gest tremendament significatiu pel que fa als temors que ha despertat el 

nou president sobre les seves polítiques sobre el canvi climàtic, tenint en compte que ens trobem davant de la primera 
potència econòmica mundial i el major emissor per càpita del planeta. 

 
Efectivament, Donald Trump ha nomenat Myron Ebell per encapçalar l’equip esmentat. Ebell, responsable de pol ítica 

ambiental i energètica en el Competitive Enterprise Institute, ha estat descrit com un negacionista del canvi climàtic i ha 

tingut nombroses aparicions públiques en els darrers anys posant en dubte el consens científic sobre la qüestió. D’aquesta 
manera, l’elecció de Donald Trump, que ha generat una prevenció considerable, si no un rebuig obert, en relació amb 

qüestions com la immigració o el sexisme, també sembla que ofereix un panorama ombrívol des del punt de vista ambiental, 
menys d’un any després de l’Acord de París. 
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Internacional: 

Aliments de “quilòmetre zero” a prova a les grans ciutats 

Els productes de "quilòmetre zero" estan cobrant impuls en escurçar la distància entre productors i consumidors, si bé 
plantegen més d'un interrogant a mesura que creixen les ciutats i la seva 

demanda d'aliments. 

Davant les taronges de Sud-àfrica que es venen a Europa o el salmó noruec 
amb el qual es fa sushi a tot el món, els productes de proximitat només es 

mouen a nivell local. 

No recorren milers de quilòmetres fins a arribar al plat perquè, com argumenten 

els seus defensors, és preferible obtenir-los directament en un radi de menys de 

100 quilòmetres d'on es produeixen per reduir la contaminació en el transport i 
reforçar l'economia local, entre altres avantatges. 

No obstant això, la cadena alimentària és més complexa del que sembla. 
Segons Nina Waldhauer, investigadora de la Universitat holandesa de 

Wageningen, els productors depenen sobretot dels subministraments i la logística. 

“La distància curta no és sempre necessàriament millor perquè si tens un sistema de producció ineficient prop d'una ciutat i 
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un altre més eficient però més lluny, pot ser millor aquest últim”, assenyala a Efe. 

Perquè no només es tracta de viatjar menys durant la distribució, sinó també de consumir menys energia i recursos en altres 
etapes del procés com la collita, la recollida, l'envasament o l'emmagatzematge. 

Waldhauer també veu amb bons ulls poder tenir aliments frescos i de qualitat que aprofitin la temporada central dels països 
amb òptima producció si es donen les condicions per tenir preus estables i oferta durant tot l'any. 

Sense voler decantar-se per una opció o la contrària, posa l'exemple dels “agroparcs” els quals, al seu país combinen 

funcions de producció agrícola i processament en una zona petita per després arribar a diversos milions de consumidors de 
la regió. 

El repte actual està en com modificar els sistemes comercials, amb estructures creades al llarg de segles, per alimentar a la 
creixent població urbana, les dimensions de la qual donen vertigen: a les ciutats viu més de la meitat dels habitants del 

planeta, uns 3.900 milions, i s'espera que siguin el 60 % el 2050. 

Com va explicar aquesta setmana a Roma l'especialista de l'Institut Internacional per al Medi ambient i Desenvolupament, 

Cecilia Tacoli, es cal més atenció en qüestions de seguretat alimentària a les zones urbanes d'Àfrica i Àsia, on es concentrarà 

l'augment de la població els propers anys. 

A més, en aquests dos continents la majoria de les persones viu en suburbis, sofrint problemes com l'amuntegament, la 

inseguretat i la falta de serveis bàsics i de sanejament. 

Per garantir l'alimentació en aquestes circumstàncies, Tacoli va cridar a crear més vincles entre el mitjà urbà i el rural, 

potenciant les aliances i millorant les capacitats tècniques dels agricultors locals, tant formals com a informals, perquè 

puguin vendre millor els seus productes. 

A la ciutat colombiana de Medellín, el menjar surt més car a la població pobra que als més rics perquè, mentre aquests 

últims poden desplaçar-se als supermercats i accedir a ofertes, els altres s'han de conformar amb les botigues de barri, en 
les quals hi ha més intermediaris i els preus pugen. 

L'assessor d'aquest ajuntament Fernando Corretja va precisar que han engegat un projecte per construir quatre centres 
majoristes de proveïment per tal d’ acostar als més pobres productes locals a preus assequibles. 

I estan treballant amb els agricultors locals perquè s'associïn enfront de l'oligopoli de la distribució i comercialitzin els seus 

productes en aquests centres per treure més profit. 

En el cas de Sao Paulo, l'estratègia per reduir la pobresa entre els més de dotze milions d'habitants passa per desenvolupar 

accions com la compra pública als agricultors familiars de la zona i altres Estats propers d'aliments que després es 
reparteixen a les escoles, segons la consellera brasilera Christiane Araújo. 

A nivell mundial contribueixen a l'alimentació gairebé mil milions de persones que conreen en zones urbanes o dels voltants, 

els qui “formen part de la solució”, va assegurar a Efe l'especialista de l'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i 
l'Agricultura (FAO) Guido Santini. 

“L'important és crear les condicions per poder produir localment i para això necessites planificar l'ús del sòl, crear marcs 
regulatoris, facilitar la participació de petites i mitges empreses, i governar de forma més inclusiva”, va subratllar. 

Font: EFEverde (23 de octubre 2016) 

http://www.efeverde.com/noticias/alimentos-kilometro-cero-prueba-las-grandes-ciudades/ 

 

El cost del desmantellament de Fukushima superarà el pressupostat 

El cost final per desmantellar l'accidentada central nuclear de Fukushima superarà els 2 bilions de iens (uns 17.598 milions 

d'euros/19.153 milions de dòlars) pressupostats, segons una projecció del Ministeri d'Indústria nipó donada avui a conèixer. 

Aquest nou càlcul supera l’estimat inicialment per l'empresa operadora de la 

planta, Tòquio Electric Power (TEPCO), ja que va considerar que les despeses 

superessin els 80.000 milions de iens (uns 704 milions d'euros/766 milions de 
dòlars) anuals al llarg dels més de 30 anys en que és portés tot el procés de 

desmantellament.  

El Ministeri japonès d'Economia, Comerç i Indústria va presentar aquesta nova 

estimació en la reunió d'un comitè d'experts establert per reformar la gestió de 

TEPCO, intervinguda per l'Estat nipó des de juliol de 2012, i ajudar a finançar 
les operacions de desmantellament. 

La central atòmica de Fukushima Daiichi va resultar durament copejada per un 
terratrèmol de 9 graus Richter i un posterior tsunami l'11 de març de 2011. 

Com a resultat d'això, els tres reactors que estaven operatius en aquest moment van sofrir fusions a causa de la pèrdua de 
refrigeració. 

 
Font: EFE 

http://www.efeverde.com/noticias/alimentos-kilometro-cero-prueba-las-grandes-ciudades/
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Entre les propostes que estudia el comitè està la de reestructurar TEPCO, que ja va haver de sol·licitar un paquet d'ajuda 

extra al Govern el juliol passat, perquè pugui afrontar el desmantellament. 

A més dels costos d'aquestes operacions, que passen per investigar com retirar el combustible fos -molt radioactiu- de 

l'interior dels reactors o evitar que l'aigua contaminada negui cada dia les instal·lacions, l'empresa paga la neteja de zones 
contaminades i compensa a aquells afectats per l'accident. 

A més, davant la impossibilitat d'utilitzar de moment la seva única central nuclear en condicions operatives, TEPCO empra 

mètodes més costosos per generar electricitat a través de centrals termoelèctriques en un context de major competitivitat 
després de la liberalització del sector, que es va completar aquest any a Japó. 

L'accident a la central de Fukushima ha estat el pitjor des del de Txernòbil (Ucraïna) en 1986 i les seves emissions i 
abocaments contaminants mantenen encara evacuades a milers de persones que vivien a l'entorn de la planta i han afectat 

greument a l'agricultura, la pesca i la ramaderia local. 

Font: EFE (25 de octubre 2016) 

http://www.efe.com/efe/espana/portada/el-coste-del-desmantelamiento-de-fukushima-superara-lo-presupuestado/10010-

3077374 

 

El ZETA, un acord per a l'escombriaire de la història 

Ahir diumenge la Unió Europea i Canadà van signar el controvertit acord sobre protecció de les inversions, cooperació 

reguladora i comerç, acord que aviat serà llançat a les escombraries de la història.  

El d'ahir a Brussel·les va ser molt més que una simbòlica encaixada o una sessió de fotos. 

És la imposició als ciutadans europeus i canadencs d'una ideologia que posa 

per davant l'interès de la corporacions al de les institucions democràtiques. 
Però el primer ministre canadenc Trudeau i els governs europeus saben que el 

ZETA està ferit de mort i que el debat que han intentat eludir és ja inevitable.  

Aquest acord no sobreviurà al control democràtic i al llarg procés de ratificació 

durant els propers mesos.  

L'acord entre la UE i Canadà sobre els drets de l'inversor, la cooperació 
reguladora i el comerç aviat s'enfrontarà a una votació al Parlament Europeu i 

a moltes votacions per a la seva ratificació pels parlaments dels 28 països de la UE.  

La legalitat d'aquest controvertit sistema que permet a les transnacionals demandar a estats (conegut com el Sistema 

Judicial d'Inversions o ICS) també està pendent d'una sentència del Tribunal de Justícia Europeu i del tribunal constitucional 

alemany. Aquest escrutini legal serà un altre torpede a la línia de flotació del ZETA. 

El viscut la setmana passada després del veto inicial dels parlaments regionals de Bèlgica ha sembrat de dubtes el contingut 

del ZETA. Les tremendes pressions a les quals la Comissió Europea i Canadà han sotmès a aquests parlaments mostra 
l'escàs interès per aprofundir en les nombroses inconsistències de l'acord, fins i tot per a aquells governs i parlaments que 

són favorables a signar-ho.  

Com a resultat, el text del ZETA ve acompanyat per un altre text, un altre “acord”, que recull el conjunt de condicions 
imposades per Bèlgica, text que posa més interrogants sobre la legalitat i el caràcter independent del ICS però que no té 

caràcter vinculant i que, a l'hora de la veritat, no introdueix canvis a l'hora d'aplicar aquest acord de protecció de les 
inversions.  

Però els parlaments regionals de Bèlgica no estaven sols. Milers de regions, ciutats i districtes de tota Europa s'han oposat a 
ZETA i altres ofertes similars que proposen donar drets exclusius a les multinacionals. Milions de ciutadans han signat 

peticions i han sortit als carrers. Entre ells els treballadors, agricultors, organitzacions de consumidors, jutges, taxistes, 

metges i mestres.  

Han fet una crida per a la protecció dels serveis públics, la salut, el medi ambient i els drets socials i laborals dels perills dels 

tractats internacionals que donen poders inversors privilegiats i limiten les decisions democràtiques en el nom de "comerç". 

Perquè el problema no és només el ICS. El principal objectiu del ZETA és eliminar els “obstacles al comerç”. No només les 

barreres aranzelàries, que són poques, sinó les diferències entre la legislació i els reglaments entre la UE i Canadà. Aquesta 

eliminació de “barreres no aranzelàries” significarà un assalt a les mesures de protecció pública, posant en perill el dret dels 
governs a regular per protegir la salut pública, el medi ambient o els drets socials. 

Cada vegada és més fort el moviment d'oposició a aquest model de globalització que posa els interessos de les corporacions 
per davant de les persones i el planeta. Els pararem. 

Font: Greenpeace.es (31 de octubre 2016) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el-ceta-un-acuerdo-para-el-basurero-de-la-his/blog/57885/ 
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Els humans provoquem l'extinció de 72 espècies al dia 

Un paleontòleg de la Universitat de Saragossa i investigador de l'Institut de 
Recerca en Ciències Ambientals d'Aragó (Espanya), Eustoquio Molina, ha 

indicat que el món viu el sisè gran període període d'extinció a causa que 
cada hora desapareixen tres espècies, amb la qual cosa deixen d'existir 72 

varietats d'animals diàriament i al voltant de 30.000 cada any, segons un 

comunicat difós per l'Acadèmia Mexicana de Ciències i publicat pel portal 
mexicà Informa't. 

Aquest divulgador científic ha recordat que "de vegades", aquest procés 
"s'accelera", "involucra a moltes espècies" i provoca "una extinció en 

massa" i considera que el desencadenant d'aquesta situació és 
"l'extraordinària proliferació" de l'ésser humà doncs, "en molt poc temps", 

hem passat a ser "més 7.000 milions d'habitants" a la Terra, amb un 

augment anual de 100 milions de persones. 

Molina ha assegurat que aquesta etapa és fruit de "la caça, pesca i recol·lecció intensives i no sostenibles",la introducció i 

invasió de "espècies exòtiques promoguda per la globalització" i "la destrucció i contaminació d'hàbitats naturals". 

L'investigador espanyol i membre de la Real Acadèmia de Ciències d'Espanya ha realitzat aquestes observacions durant una 

conferència organitzada pel Col·legi Nacional de Mèxic, una institució que agrupa a científics, artistes i escriptors d'aquest 

país. No obstant això, ha indicat que aquestes estadístiques sobre l'època geològica en què vivim, coneguda com a Holocè, 
podrien "ser exagerades". 

Font: RT (02 de novembre de 2016) 
https://actualidad.rt.com/actualidad/222650-desaparacen-especies-dia-humanos-medioambiente 

 

Investigador mexicà qualifica d'innecessari l’ús de transgènics 

L'ús de transgènics per elevar la producció d'aliments com el blat de moro és innecessari a Mèxic, opina avui l'investigador i 

acadèmic de la Universitat Autònoma Chapingo, Gerardo Noriega. 

Per tant, no es requereix la llavor transgènica del blat de moro de Monsanto i Bayer, ja que el país compta amb el material 

genètic disponible i 68 espècies originàries del cultiu, va precisar. 

La nova llavor que aquestes transnacionals busquen introduir en l'estat de 

Sinaloa no és la panacea, va indicar. 

L'investigador va plantejar que el blat de moro que llancen Monsanto i Bayer 
és una llavor de baixa altura, que produeix plantes de tija curta i fulles 

erectes. 

També és de grandària reduïda la panotxa, una de les principals causes de 

pèrdues de rendiment, per les dificultats en realitzar la collita mecànica. 

Va explicar que la Universitat Autònoma Chapingo va posar en operació un 
sistema de solucions i tècniques per millorar la producció de cultius, en 

particular per al gra de blat de moro, basat en pràctiques agroecológicas. 

Noriega va detallar que amb la tecnologia tradicional s'aconsegueix en aquest 

cultiu un rendiment de 9,5 tones per hectàrea, mentre que amb el maneig 
agronòmic es van obtenir 18,6 tones. 

Això demostra que a Mèxic, amb el material genètic disponible, no són indispensables els productes transgènics per 

aconseguir un alt rendiment, va concloure. 

Font: Prensa Latina - PL  (03 de Novembre 2016) 

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38997&SEO=califica-investigador-mexicano-de-innecesario-uso-de-transgenicos 

 

Entra en vigor Acord de París sobre el canvi climàtic 

L'acord climàtic històric signat a París al desembre passat va entrar en vigor 
després que 94 països ratifiquessin l'acord el mes passat. L'ONU adverteix que 

encara hi ha molt per fer. 

Els caps de clima de Nacions Unides van dir que la humanitat miraria cap a 

enrere el divendres com el dia en què el món "va tancar la porta a l'inevitable 
desastre climàtic i va partir amb determinació cap a un futur sostenible". 

 
Font: DW  
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En un comunicat conjunt publicat aquest divendres (4.11.2016), la secretària executiva de la Convenció Marc de les Nacions 

Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), Patricia Espinosa, i Salaheddine Mezouar, president de les properes converses 
climàtiques de la COP 22 al Marroc, van dir que l'acord de París "és un punt d'inflexió en la història dels esforços col·lectius 

de la humanitat, ja que conjumina la determinació política, econòmica i social de governs, ciutats, regions, ciutadans, 
empreses i inversors per superar l'amenaça existencial que planteja un canvi climàtic sense control." 

"La ràpida entrada en vigor de l'acord és un senyal polític clar del compromís de totes les nacions del món per actuar amb 

decisió davant del canvi climàtic", van subratllar Espinosa i Mezouar. 

Quinze anys per actuar 

Al mateix temps, Patricia Espinosa va advertir que l'Organització Meteorològica Mundial va confirmar que el 2016 es va batre 
un nou rècord en la concentració atmosfèrica de diòxid de carboni, el principal gas d'efecte hivernacle, "que el 2015 ja va 

superar per primera vegada concentracions de 400 parts per milió." 

"Això vol dir que el món està lluny d'aconseguir l'objectiu principal de l'Acord de París, que és limitar l'escalfament global 

molt per sota de 2 graus centígrads i el més a prop possible d'1,5 graus, envers això evitar punts d'inflexió climàtica davant 

els quals ja no tindrem cap control", va alertar. 

S'aconseguiran els objectius? 

Fins i tot si es mantinguessin totes les promeses vinculades a l'acord de París per reduir les emissions, el planeta s'escalfarà 
uns 3,0 graus centígrads al final del segle, una recepta per a la devastació climàtica, segons un informe del Programa de les 

Nacions Unides per al Medi ambient publicat el dijous. 

Però els caps del medi ambient han donat la benvinguda a la notícia que el desplegament de les energies renovables ha 
augmentat més ràpid que la majoria de les prediccions fa una dècada. Ara les renovables representen el 23 per cent de la 

producció d'energia mundial. 

Les tecnologies renovables s'han tornat més barates del que s'havia estimat anteriorment, atraient inversions de 300.000 

milions de dòlars (260.000 milions d'euros) en 2015. 

Més de 190 estats van signar l'acord històric, acordat a la capital francesa el passat mes de desembre. Fins avui, 94 països 

han ratificat o s'han adherit a l'acord. 

Noves converses sobre el clima 

La setmana que ve, diplomàtics de 196 nacions es reuniran a la ciutat marroquina de Marrakech per a les converses 

climàtiques de la COP22 per elaborar un "llibre de regles" sobre com procedir a continuació. 

Entre les preguntes hi ha quina seria la millor manera d’entregar 100.000 milions de dòlars (90.000 milions d'euros) a l'any a 

les nacions pobres i vulnerables al clima. 

Mentre que la conferència té lloc, els votants nord-americans decidiran qui serà el seu proper president, i molts dels 15.000 
participants de la COP22 observen atentament per veure si el candidat republicà Donald Trump - qui ha negat públicament 

que el canvi climàtic està tenint lloc - arriba a la Casa Blanca. 

Font: DW (04 de novembre 2016) 

http://www.dw.com/es/entra-en-vigor-acuerdo-de-parís-sobre-el-cambio-climático/a-36256852 

 

Unió Europea: 

L'energia solar a Europa, tan potent com 100 nuclears 

Europa ha trencat el sostre dels 100 gigavats d'energia solar, mentre Espanya es despenja del carro de la fotovoltaica i 

segueix baixant posicions. «El vell continent és la primera regió al món que 
aconsegueix aquesta xifra», recalca James Watson, director executiu de 

SolarPower Europe. 

«Cap altra tecnologia ha crescut tan ràpid. Europa ha marcat el camí, però 
Àsia ve trepitjant molt fort i recollirà aviat el testimoni». El nou rècord de la 

solar equival a la potència de 100 centrals nuclears com la de Trillo, la més 
potent d'España. El vell continent explicava el 2008 amb prou feines 

posseïa  5 gigavats d'energia solar. Espanya va sortir literalment del mapa 

aquest any i va rondar el 40% de la potència instal·lada a Europa, fins a 
arribar a alternar-se amb el llavors campió del món Alemanya (superada 

l'any passat per Xina). 

Vuit anys després, la contribució total del nostre país es queda en el 5%. 

De segona potència europea hem passat a ser cinquens, superats (per aquest ordre) per Itàlia, Regne Unit i França. La 
potència instal·lada a les illes britàniques, gràcies en gran part al know how espanyol, supera ja els 10 gigavats i 

pràcticament duplica els 5,4 del nostre país, gairebé inalterables des de la va arrencar la marxa enrere de les renovables. 

«Espanya segueix tenint una grandíssim potencial i ens arriben notícies d'una reactivació comercial del sector», assegura 

 
Font: El Mundo.es  

http://www.dw.com/es/entra-en-vigor-acuerdo-de-par%C3%ADs-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico/a-36256852
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James Watson, que avui encapçalarà a Brussel·les la celebració de la fita europea. «Però tot depèn de la inestabilitat 

política... Esperem que Espanya torni a pujar al carro de la solar i contribueixi a aconseguir la meta dels 200 gigavats en un 
temps rècord, possiblement el 2022». 

A l'energia fotovoltaica, que contribueix al 5% del pastís energètic europeu, li queda no obstant això encara un llarg camí 
per aconseguir a l'eòlica, que suposa entorn de l’11%. Watson preveu que el sorpasso es produirà el 2030 amb una política 

favorable. «Crec fermament que el 2040, l'energia solar serà la principal font global d'energia», sosté el director executiu del 

SolarPower, que no amaga els tombs inesperats que ha sofert el sector a diversos països europeus. 

En els dos últims anys, el creixement europeu ha estat possible gràcies sobretot a l'estirada del Regne Unit. El país de la 

nuvolositat invariable tocarà previsiblement sostre aquest anys, després de la retallada als subsidis, però per darrere ve 
França prement l'accelerador amb la meta de 20 gigavats el 2022, triplicant la seva potència actual. Itàlia s'ha recuperat 

després del cop de la crisi i contribueix aproximadament amb el 20% del pastís solar europeu, per darrere d'Alemanya, que 
segueix representant el 40%. Portugal, que l'abril passat va aconseguir el miracle de quatre dies consecutius funcionant 

amb renovables, s'ha proposat multiplicar per quatre la seva potència actual i arribar als 2 gigavats, mentre que les nova llei 

de renovables a Grècia s'ha fixat la meta de 2,6 gigavats. 

A Espanya, mentre, seguim sumits «en la paràlisi decretada fa tres anys per un Govern que s'ha plegat a les exigència de 

l'oligopoli fòssil i nuclear», segons denúncia Rodrigo Irurzun, portaveu de la Plataforma per un Nou Model Energètic. 
«L'aturada ha estat de tal magnitut que farà que sigui molt difícil que complim els objectius de la UE pel 2020 en la lluita 

contra el canvi climàtic», assegura. Irurzun qualifica d’ «indignant» la situació d'Espanya en el context europeu.  

«Des de la Plataforma, que va néixer fa ja quatre anys com a iniciativa ciutadana, celebrem l'avanç de la fotovoltaica a nivell 
mundial i a Europa. Els senyals que el model està canviant són clares, doncs gran part de la nova potència instal·lada en 

molts països ho és en forma d’ autoconsum. Estem convençuts que la situació d'Espanya serà temporal: és urgent un canvi 
en la política energètica per establir un marc normatiu clar i per permetre el desenvolupament de la fotovoltaica i de les 

energia netes, enfront d'un model contaminant, perillós, opac i obsolet», sentència Irurzun. 

Font: El Mundo.es (02 de octubre 2016) 

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/09/29/57ec06ff46163fe6798b4658.html 

 

Alemanya vol prohibir cotxes de combustió a la UE el 2030 

Els Estats federats alemanys volen prohibir la circulació d'automòbils de 
gasolina i gasoil a partir de l'any 2030, va informar avui (08.10.2016) el 

setmanari Der Spiegel. Aquesta mesura es desprendria d'una resolució 

que el Bundesrat, la càmera regional alemanya, hauria acordat en la seva 
última sessió i que comptaria amb el suport tant de membres del partit 

socialdemòcrata (SPD) com de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) 
d'Angela Merkel. 

Segons va indicar la revista, en el document, els polítics germans 

comminarien a la Comissió Europea (CE) perquè "després de 2030 només 
permetin circular en territori de la Unió Europea vehicles lliures 

d'emissions". 

De cara a complir amb el tractat climàtic segellat a la capital francesa el 

passat any, les emissions de diòxid de carboni haurien de reduir-se a Alemanya fins a 2050 entorn d'un 95 per cent. Per 
aquest motiu una de les mesures que es contempla en l'àmbit de transport sigui el desenvolupament del cotxe elèctric, 

encara que de moment els avanços en aquest camp són limitats. 

Font:  DW (08 de octubre 2016) 
http://www.dw.com/es/alemania-quiere-prohibir-coches-de-combustión-en-ue-en-2030/a-35998076 

 

L'Eurocambra demana prohibir el tràfic d'ivori i de banyes de rinoceronts a la UE 

La comissió de Medi ambient del Parlament Europeu ha reclamat aquest 

dijous la prohibició "total i immediata" del comerç d'ivori i de banyes de 
rinoceronts a la Unió Europea, així com la creació de sancions comunes 

que penalitzin el tràfic de fauna silvestre, en una resolució que ha estat 
aprovada per unanimitat i serà sotmesa a votació del ple de 

l'Eurocambra el novembre. 

En concret, els eurodiputats han demanat que es prohibeixin 

"immediatament" el comerç i les exportacions d'ivori i banyes de 

rinoceront a nivell comunitari, i han instat als Estats membres ha 
engegar nivells de multes adequats per als delictes comesos contra la 

fauna silvestre. 

 
                      Font: JAMES MORGAN EFE 

 
Font: EcoSitio 

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/09/29/57ec06ff46163fe6798b4658.html
http://www.dw.com/es/alemania-quiere-prohibir-coches-de-combusti%C3%B3n-en-ue-en-2030/a-35998076
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D'aquesta forma, han instat a la Comissió Europea a elaborar unes normes comunes per definir els delictes criminals i les 

sancions relacionades amb el tràfic de fauna silvestre. 

Així, la comissió de Medi ambient de l'Eurocambra ha defensat que la UE hauria de revisar la legislació existent per prohibir 

la disponibilitat al mercat, el transport, l'adquisició i la possessió de fauna silvestre que ha estat aconseguida de forma 
il·legal o comerciada en tercers països. 

A més, els europarlamentaris han destacat que la "caça de trofeus" ha contribuït a una gran escala a reduccions de certes 

espècies, per la qual cosa ha reclamat que la UE ha de prendre un enfocament "de precaució" davant acords sobre 
importacions d'espècies protegides per la legislació comunitàries. 

D'altra banda, han advertit que aquests delictes sobre la fauna poden estar relacionats amb altres forma de crim organitzat, 
com el blanqueig de diners o el finançament de milícies i grups terroristes. Per això, han demanat als socis comunitaris que 

usin tots els instruments possibles, com la cooperació amb el sistema financer, per descobrir aquestes relacions i per vigilar 
als efectes nous productes financers. 

Font:  Europapress.es (13 de octubre 2016) 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-eurocamara-pide-prohibir-trafico-marfil-cuernos-
rinocerontes-ue-20161013175513.html 

 

Suècia advoca prohibir cotxes de combustió fòssil fins 2030 

La ministra de Medi ambient i Clima sueca, Isabella Lövin, va advocar per prohibir els cotxes amb motor de gasolina per a 

l'any 2030, segons informa avui (22.10.2016) el diari Aftonbladet. "S'espera que el 2016 la temperatura global estigui 1,3 
graus centígrads per sobre del nivell preindustrial, i l'objectiu màxim són 1,5 graus centígrads, així que ara és urgent", va 

declarar. 

Si es vol mantenir l'escalfament global per sota dels dos graus centígrads, 

és necessari que la flota completa de vehicles deixi de funcionar amb 
combustibles fòssils, va subratllar. La ministra va recordar que el Bundesrat, 

la cambra alta del Parlament alemany, va aprovar recentment una resolució 

per prohibir la venda de vehicles que utilitzen combustibles fòssils per a 
l'any 2030 i que Noruega i Holanda defensen la mateixa línia. 

"És una proposta molt interessant que anem a estudiar. Si volem ser 
capaços d'implementar-la, només seria realista si la prohibició s'estableix a 

nivell europeu", va afirmar la ministra. 

Font: DW (22 de octubre 2016) 
http://www.dw.com/es/suecia-aboga-prohibir-coches-de-combustión-fósil-

hasta-2030/a-36123544 

 

Alemanya aprova projecte de llei contra cultiu de transgènics 

El govern alemany va aprovar un projecte de llei que prohibeix el cultiu d'organismes genèticament modificats (OGM), van 
dir el dimecres a Reuters fonts de l'Executiu. 

Alemanya havia anunciat al setembre del passat any que prohibiria el cultiu 
de transgènics sota les noves normes de la Unió Europea que permeten als 

estats membres excloure's del seu cultiu. 

La llei de la UE aprovada en 2015 va aplanar el camí a l'aprovació de nous 

cultius OGM després d'anys de bloqueig intern. La llei també ofereix a cada 

país la possibilitat de prohibir els cultius transgènics fins i tot després que la 
Comissió Europea aprovi la seva seguretat. 

Sota el projecte de llei alemanya, el país demanarà als sol·licitants que 
busquen aprovació als cultius en la UE que eliminin a Alemanya de les zones 

on es realitzen aquests cultius. 

Si es rebutja, Alemanya podria prohibir-los malgrat el vistiplau de seguretat 
de la UE. 

Àmpliament utilitzats a Amèrica i Àsia, els cultius transgènics afronten una divisió d'opinions a Europa. Regne Unit està en 
part en favor dels mateixos, mentre que França i Alemanya estan entre els països que s'oposen a ells. 

Existeix un ambient a Alemanya de que el país hauria de prohibir aquests cultius, però el desacord sobre si les prohibicions 
haurien de ser imposades per les autoritats federals o estatals va provocar un retard en la formulació de la prohibició. 

Font: Reuters.es  (02 de novembre de 2016) 

http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN12X192 

 
Font: Reuters.es 

 
Font: Newsjs 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-eurocamara-pide-prohibir-trafico-marfil-cuernos-rinocerontes-ue-20161013175513.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-eurocamara-pide-prohibir-trafico-marfil-cuernos-rinocerontes-ue-20161013175513.html
http://www.dw.com/es/suecia-aboga-prohibir-coches-de-combusti%C3%B3n-f%C3%B3sil-hasta-2030/a-36123544
http://www.dw.com/es/suecia-aboga-prohibir-coches-de-combusti%C3%B3n-f%C3%B3sil-hasta-2030/a-36123544
http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN12X192
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Espanya: 

El Constitucional reviu la lluita contra la tauromàquia a Espanya 

El Tribunal Constitucional (TC) ha debatut aquesta setmana contra una llei emanada del Parlament de Catalunya però, 

aquesta vegada, dirigint la diana a les curses de braus i reavivant el conflicte de la tauromàquia a Espanya.  

Segons algunes informacions, el 

Constitucional es planteja anul·lar en dues 

setmanes la prohibició dels braus a 
Catalunya, una decisió que arribaria sis anys 

després que el Parlament els prohibís a través 
d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 

presentada per la plataforma Prou! i avalada 
amb més de 180.000 signatures.  

L'amenaça ha organitzat al moviment 

animalista per eradicar les curses de braus a 
tot l'Estat i es preveuen mobilitzacions a tot el 

país.  

 

 

Barcelona ha estat la tarda del divendres la primera ciutat a protestar contra la tauromàquia i, en particular, contra les 
intencions del TC de retornar els braus a Catalunya. Unes 300 persones s'han manifestat enfront de la plaça de braus de la 

Monumental -l'única que es manté a la ciutat- sota el lema “Missió Abolició” amb l'objectiu d'abolir les “corridas” en tots els 
territoris del país. El Partit Animalista (PACMA) ha organitzat la concentració amb la finalitat de visibilizar el conflicte i 

conscienciar a la societat contra la tauromàquia. Una dels seus portaveus, Ana Bayle, ha declarat a Públic durant la protesta 
que es tracta d’ "una de les moltes manifestacions que es faran quan surti la sentència del TC”. “Anem a conscienciar a tota 

la societat i a emprendre accions legals per aconseguir-ho”, ha afegit.  

La ponència del TC per eliminar el veto de les curses a Catalunya s'ha fet efectiva després d'un recurs presentat pel PP 
contra la llei catalana que els magistrats han guardat durant tots aquests anys, però que ara reapareix amb l'argument que 

Catalunya va envair competències de l'Estat en anul·lar les curses. “Volen utilitzar als animals com a moneda de canvi. Usen 
als més febles per sostenir un discurs polític que gens té a veure amb el maltractament animal”, ha lamentat Bayle en 

relació a l'ofensiva del TC contra el procés sobiranista i les normes sorgides del Parlament.  

El moviment animalista considera que la sentència no prosperarà a Catalunya i, de fer-ho, hi haurà una mobilització social i 
política massiva, amb el suport de l'independentisme. “No interessa que tornin les curses de braus a Catalunya per una 

qüestió econòmica”, ha defensat Boyle. La plataforma Prou! ha anunciat aquesta setmana que recorrerà a tribunals 
internacionals i l'Ajuntament de Barcelona ha manifestat que disposa d'estudis jurídics que permeten protegir a la ciutat de 

la tornada als braus.  

La directora d'Anima Naturalis, Aida Gascón, ha argumentat a Público durant la protesta a Barcelona que la sentència del TC 
“farà incrementar el suport social i polític al moviment en defensa dels animals”. El grup ecologista ha reunit més de 24.000 

signatures a través de Change.org en només dos dies perquè les curses segueixin prohibides a Catalunya i, segons Gascón, 
“ajuda a fer molt soroll i pot retardar les decisions del TC”. 

La portaveu de PACMA considera que, malgrat tot, “hi ha un canvi de consciència a tota Espanya que va començar amb 
l'abolició del Toro de la Vega de Tordesillas” aquest any. De fet, una sentència favorable dels magistrats del TC faria perillar 

les iniciatives que estan impulsant altres ajuntaments del canvi com els de València, Sant Sebastià, la Corunya o Palma de 

Mallorca. Però, com confirmen les dades del Ministeri de Cultura, la tauromàquia està perdent interès en tota Espanya. 
Mentre el 2007 es celebraven gairebé tres curses de toros al dia, el 2015 ni tan sols n’hi havia una diària. A més, la 

concentració de les curses es correspon en un 70% a les zones d'Andalusia, Madrid, Castella i Lleó i Castella-la Manxa. 

Font:  

Público (7 d’octubre de 2016) 

http://www.publico.es/sociedad/constitucional-reaviva-lucha-tauromaquia-toros.html 

 

Dia del canvi climàtic: tristes notícies de l’ ‘economia verda’ 
espanyola 

 
Com s'han aplicat malament i sense tenir en compte al consumidor ni 

mesurant conseqüències (però sí tenint present el manteniment dels 

guanys de les grans empreses d'energia), només s'ha aconseguit que 
els preus de l'electricitat es disparin, la desocupació segueixi sent un 

 
Font: Público 

 
Font: Ecoticias 

http://www.publico.es/sociedad/constitucional-reaviva-lucha-tauromaquia-toros.html
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dels grans mals del país i les emissions hagin pujat en gairebé totes les províncies (excepte cinc que han aconseguit reduir-

les). 

A la dècada de 2000 Espanya va posar en funcionament el seu "Pla de Foment de les Energies Renovables” i va començar a 

subsidiar les fonts verdes d'energia, com l'eòlica i la solar.  

El país utilitzava una combinació de tarifes, generoses 

quotes de generació d'energia verda i subsidis a les 

renovables, per impulsar el desenvolupament de les 
mateixes al país i reduir les seves emissions de diòxid de 

carboni.  

Per a l'any 2009, Espanya havia ampliat substancialment 

la seva indústria de l'energia verda, guanyant elogis dels 
líders internacionals i posicionant-se al capdavant de la 

producció de renovables a nivell mundial.  

I això es reflectien en els nivells de CO2 que baixaven de 
manera contínua any a any (a partir del 2007). 

Però el que semblava ser una economia d'energia verda 
en plena expansió es va convertint en un “quist” per als 

plans d'austeritat del govern, que l'any 2011 va fer que 

els preus de l'electricitat a Espanya es situessin en xifres esgarrifoses, duplicant amb escreix el preu del Quilowatt/hora dels 
EUA (que és un preu de referència mundial) i convertint-se en una de les tarifes més cares de la Unió Europea. 

I amb la finalitat de pal·liar els dèficits generats per les males gestions el govern va decidir augmentar els preus i els 
impostos de l'energia per cobrir els costos. O sigui que paguem els de sempre, perquè les elèctriques no van perdre ni un 

“duro”. El resultat va ser previsible: tant les tarifes elèctriques de les llars espanyoles com els costos de l'electricitat 
industrial es van incrementar de forma alarmant, al mateix temps que les grans empreses mostraven sense vergonya i 

possiblament amb excesiu orgull any a any i públicament, els seus guanys. 

A partir de 2014 el país va reduir dràsticament els subsidis que donava als grans parcs eòlics i les autoritats espanyoles van 
anunciar un nou quadre tarifari que va posar fi a les antigues xifres que provenien de l'energia verda. De fet, durant l'any 

2015 i encara havent-se demostrat que l'eòlica és la font més barata d'energia amb la qual explica el nostre país, no es va 
col·locar ni un sol generador addicional als quals ja hi havia i la tendència en 2016 segueix la mateixa línia d’ “austeritat 

eòlica”, la qual cosa sembla un contrasentit, però és una tristíssima realitat. 

Un altre dels punts negres de l'agenda verda d'Espanya va ser la seva incapacitat de complir els compromisos de Kyoto de 
no sobrepassar el 15 % en l'increment de la seva petjada de carboni. Entre 1994 i 2011, les emissions de diòxid de carboni 

d'Espanya van créixer més d'un 30 % malgrat l’embranzida verda del país, que es va iniciar a la dècada de 1990. I això que 
entre 2007 i 2013 es va aconseguir una reducció en les emissions de CO2, però el 2014 va començar una altra vegada la 

pujada, coincidint amb la retirada de subsidis i la fi de l'economia basada en les energies renovables. 

La cirera del pastís la va posar el govern a finals de 2015, quan li va voler fer creure al país (i al món sencer) en boca de l'ex 
ministre Soria, que el RD del autoconsumo era per recolzar als petits consumidors. 

Davant les notícies que el PSOE s'abstindrà en la segona votació d'investidura del candidat del PP, Mariano Rajoy (després 
del paperot d'oposició en la primera) ve més del mateix per pròxims quatre anys. Així que caldrà comprar un cinturó més 

apretat encara que el ja ens estreny i una bona provisió de mascaretes, perquè si els nivells de CO2 segueixen la tendència, 
cada vegada serà més irrespirable l'aire a les principals ciutats d'Espanya i en aquells llocs que es troben prop dels emissors 

(plantes industrials, polígons químics, etc.), com ja succeeix en altres llocs del món. I de salut ni en parlem, no sigui que els 

donem més idees per a retallades. 

Font: 

Ecoticias (24 de octubre de 2016) 
http://www.ecoticias.com/co2/128389/Dia-del-cambio-climatico-tristes-noticas-de-la-economia-verde-espanola 

 

El 80% dels espanyols van respirar el 2016 aire contaminat amb ozó per sobre dels límits de l'OMS 

 

Quatre de cada cinc espanyols, és a dir, el 80% de la població, va respirar en el que portem d'any aire contaminat per ozó 
per sobre dels límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons es desprèn de l'informe que ha 

elaborat Ecologistes en Acció amb dades de 455 estacions de mesurament repartides per tot el territori de l'Estat, aquest 
perillós contaminant ha afectat entre gener i octubre a 37,3 milions de persones en un àrea de 464.000 quilòmetres 

quadrats en 2016. 

Si es tenen en compte els límits legals establerts per la regulació espanyola i europea, molt menys estrictes que els de 
l'OMS, la població afectada es reduiria a un 22%, una mica més de 10 milions de persones pels qui s'està incomplint la 

legislació.  

 
Font: Ecoticias 
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"L'enfocament legal resulta injustificable des d'un punt de vista social i ambiental, doncs en definitiva permet que romanguin 

dins dels estàndards legals totes aquelles zones o regions que no haurien complert l'objectiu fixat amb uns criteris adequats 
de protecció a la salut", assenyala l'informe. 

L'ozó troposfèric (O3) és el contaminant que afecta a 
més població a Europa i al nostre país i un dels quals 

més preocupa a les institucions europees: segons 

l'Agència Europea de Medi ambient, l'ozó causa, 
només a Espanya, unes 1800 morts prematures cada 

any. Afecta especialment a nens, ancians, dones 
embarassades i persones amb malalties respiratòries 

i cardiovasculars. 

Per comunitats, les més afectades han estat Madrid i 

Castella-la Manxa, que van superar el límit legal en la 

pràctica totalitat dels seus territoris; però també 
algunes zones de l'interior de Catalunya, País 

Valencià, Murcia, Aragó, l'oest de Baelares i àrees 
aïllades d'Andalusia i Extremadura. 

L'ozó troposfèric o ozó "dolent" és un contaminant secundari, és a dir, que no surt directament dels tubs d’escapament o de 

les xemeneies de les fàbriques, sinó que es forma en la baixa atmosfera per la reacció entre la llum solar i uns altres 
contaminants precursors, derivats del tràfic, les grans centrals termoelèctriques i algunes indústries.  

Malgrat ser un contaminant que es forma a les àrees urbanes, la seva incidència és molt major a les zones suburbanes i 
rurals, on s'han registrat els nivells més alts, sobretot a la primavera i estiu. Per això, quan es produeixen puntes altes d'ozó, 

és més difícil de controlar que altres gasos, com el diòxid de nitrogen, que està lligat directament al tràfic. 

Juan Bárcena, coordinador de qualitat de l'aire d'Ecologistes en Acció, explica que es tracta d'un contaminant "molt complex" 

i reconeix que encara "és necessari un major coneixement científic" sobre la seva dinàmica, però denúncia que "això no ha 

de servir d'excusa" perquè no existeixin plans de qualitat de l'aire. "La informació per part de les administracions no és ni 
adequada ni ajustada a la gravetat del problema", assenyalen els ecologistes.  

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana establert en la normativa sobre ozó és de 120 micrograms per metre 
cúbic d'aire, mesurats en períodes de vuit hores, que no ha de superar-se més de 25 dies a l'any. Entre 2014 i 2016 es va 

incomplir la legislació a 41 de les 125 zones atmosfèriques en les quals es divideix Espanya.  

No obstant això, la majoria de les comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 
Catalunya, País Valencià, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra i País Basc) no han elaborat cap pla de millora de qualitat 

de l'aire per reduir la contaminació per ozó, com estipula la normativa. Ecologistes en Acció va presentar una denúncia 
contra Espanya davant la Comissió Europea per aquest motiu. 

L'organització denuncia, a més, que hi ha tres comunitats (Extremadura, Galícia i País Basc) que ni tan sols han avisat a la 

població quan s'han superat els llindars. 

"Les principals vies d'actuació per reduir-ho són la disminució del tràfic motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i 

la potenciació del transport públic", conclouen. 

Font: 

Público (25 d’octubre de 2016) 
http://www.publico.es/sociedad/80-poblacion-espana-respiro-aire.html 

 

La central tèrmica de Carboneras estaria ocasionant fins a 177 morts l'any 

Ecologistes en Acció ha reclamat a la Junta d'Andalusia 

que els límits d'emissió de partícules a l'aire per part de 
les centrals tèrmiques siguin “més estrictes”, ja que 

“que permetrien salvar cada any centenars de vides” 

atès que, segons denúncia, la central tèrmica litoral de 
Carboneras (Almeria) “presenta les pitjors dades de 

totes, doncs va ocasionar en un any uns 177 
defuncions prematures”. 

Així ho ha traslladat en una nota l'organització 
conservacionista a partir d'un estudi publicat aquesta 

setmana per l'Oficina Europea de Medi ambient amb 

l'aval de la Societat Europea de Malalties Respiratòries 
que, segons han recollit, estima que les emissions a 

l'aire de les quinze centrals tèrmiques de carbó 
espanyoles “van produir el 2013 un total de 1.530 
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defuncions prematures, 1.000 casos de bronquitis crònica en adults, 48.000 atacs d'asma en nens i mig milió de dies de 

treball perdut, amb un cost sanitari de 4.330 milions d'euros”. 

En el cas de la central de Carboneras, segons les mateixes dades, les emissions d'aquesta central haurien afavorit 116 casos 

de bronquitis crònica en adults, 5.553 atacs d'asma en nens i més de 61.000 dies de treball perdut, directament relacionats 
amb l'exposició a contaminants com les partícules, el diòxid de sofre (SOTA2) i els òxids de nitrogen (NOx) emesos per 

aquestes plantes elèctriques. 

En termes econòmics, els danys a la salut que serien atribuïbles a l'exposició als contaminants citats van ser a Almeria de 
l'ordre de 500 milions d'euros el 2013, per sobre del valor de mercat de l'electricitat generada aquell any, per la qual cosa “si 

els costos sanitaris que les companyies elèctriques li endossen cada any al sistema públic de salut s’internalizessin en els 
seus costos de generació, el preu de l'electricitat produïda en aquestes centrals tèrmiques de carbó es dispararia molt per 

sobre de l'actual, portant-les a un tancament immediat”. 

Des de 2013, segons exposen els ecologistes, la crema de carbó i les emissions contaminants a l'atmosfera de les centrals 

tèrmiques espanyoles “s'ha incrementat gràcies a l'aposta política de l'actual Govern per les energies brutes i contra les 

energies renovables, per la qual cosa els danys sanitaris en termes de vides, càrrega de malaltia i cost sanitari seran 
actualment superiors als estimats en l'informe publicat aquesta setmana”. 

L'estudi, segons expliquen des d'Ecologistes, indica que “si es substituïssin els límits d'emissió actualment autoritzats a 
aquestes plantes pels associats a les millors tècniques disponibles en l'actualitat es podrien reduir en més d'un 95 per cent el 

nombre de morts, malalties respiratòries i dies de treball perduts, així com la despesa sanitària estimada per l'any 2013”.  

En la mateixa línia, si s'apliquessin les millors tècniques disponibles per evitar les emissions contaminants, les morts “podrien 
passar de les 177 estimades a vuit”. 

 
Font: 

La crónica (18 d’octubre de 2016) 
http://www.lacronicadelpajarito.es/espana/central-termica-carboneras-estaria-ocasionando-hasta-177-muertes-al-ano 

 

La Junta demana al TSJA executar el retracte d’Algarrobico i Díaz expressa el seu compromís 

La presidenta andalusa, Susana Díaz, ha expressat el seu compromís amb el Llevant d'Almeria després de conèixer-se que el 

seu Govern demanarà al TSJA l'execució de la sentència que declara legal el dret del retracte sobre els terrenys del 
Algarrobico, a Carboneras (Almeria). 

Després d'una reunió amb representants del sector 

hortofrutícola a Almeria, Díaz ha dit als periodistes que les 
constructores de l'hotel que se situa a Carboneras, Azata del 

Sol i Azata Patrimoni SL, no han comparegut aquest matí a la 
Delegació Territorial de Medi ambient a Almeria per formalitzar 

el retracte i complir de forma voluntària la sentència del 

Tribunal Suprem (TS). 

Referent a això, la titular de la Junta ha asseverat: “Coneixen 

perfectament quina és la posició del Govern i evidentment que 
és un mal símptoma que no s’hagin volgut presentar perquè 

saben que en aquest moment tenim la raó”. 

 

Per la seva banda, la Conselleria de Medi ambient i Ordenació del Territori ha informat en una nota que sol·licitarà davant la 

Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) l'execució imminent de la sentència del 
TS que declara legal el dret de la Junta d'Andalusia per exercir el retracte. 

La sol·licitud davant el TSJA la realitzaran els serveis jurídics de la Junta, en coordinació amb els del Govern d'Espanya, en 
els termes establerts pel Pla d'Actuació conjunt aprovat per ambdues administracions. 

Segons la nota del Govern andalús, aquest retracte és el primer pas perquè es pugui procedir a la demolició de l'edifici, i que 

quan ja el 2006 va intentar exercir-ho, consignant el preu de compravenda en escriptures de 2,3 milions d'euros, es van 
presentar tres recursos que van ser desestimats per sengles sentències del TSJA, contra les quals es van anunciar recursos 

de cassació, que van ser desestimats el febrer passat per l'Alt Tribunal, confirmant així la legalitat del procediment. 
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Catalunya:  

Una bomba tòxica sota els peus a Flix 

Flix és un dels referents mundials de contaminació industrial pels abocaments en el seu pantà, en el riu Ebre, amb 700.000 

tones de llots tòxics.  

Però l'activitat de la química, ara en mans de Ercros, també ha contaminat al llarg de més d'un segle almenys 40 hectàrees 

de sòl i subsòl, fins a dotze metres de profunditat, amb el consegüent perill de filtracions, denuncia l'Ajuntament.  

 

Els abocaments es localitzen a les instal·lacions industrials, prop 

del poble. S'ha detectat la presència elevada de metalls pesats 
com el perillós mercuri, dissolvents organoclorats, prohibits per 

la llei actual per la seva toxicitat, o el tetratraclorur de carboni, 
vetat perquè ataca el fetge. 

Ercros va anunciar el cessament de bona part de la seva 

activitat a partir del 2018 i en el municipi temen que l'empresa 
s'anirà i deixarà els sòls contaminats, com a punt va estar de 

succeir amb el pantà i el riu.  

 

 

 

“S'han localitzat compostos cancerígens, com el tricloroetilè i uns altres amb efectes tòxics i neurotóxicos. Per la varietat, 

toxicitat i quantitats abocades és un cas únic a Europa, no ho hem vist en cap altra part.  

Alguns dissolvents localitzats en el subsòl estan lliures, s'han d'extreure”, adverteix el professor Joan Grimalt, del Consell 

Superior de Recerques Científiques (CSIC). 

L' Ajuntament, alarmat, va demanar ajuda a institucions científiques de prestigi com el CSIC o el Centri de Recerca en 

Epidemiologia Ambiental (Creal). Els experts alerten que s'han trobat sòls altament contaminats, amb registres molt per 

sobre dels valors considerats límit per les agències mediambientals de referència al món. 

La situació, que està avaluant la Agència Catalana de Residus (ACR), ha encès les alarmes de la comunitat científica, com ja 

va succeir fa una dècada quan el CSIC va posar al descobert la muntanya d'escombraries tòxiques amagades sota 
l'embassament de Flix, ara en la seva fase final d'extracció. L'Ajuntament exigeix amb urgència un estudi independent, la 

neteja de “tots” els sòls contaminats i que Ercros pagui la descontaminació. 

“És una bomba de rellotgeria, hi ha compostos volàtils que a poc a poc aniran sortint i la població del voltant que està molt 
a prop els anirà absorbint com a càrrega tòxica. Cal descontaminar”, adverteix Jordi Sierra, de la unitat de sanitat ambiental 

de la facultat de Farmàcia de la UB.  

La gravetat de l'assumpte va forçar la passada setmana la convocatòria de la comissió de medi ambient del Parlament. 

Josep Maria Tost, director de la Agència Catalana de Residus, va anunciar que a principis del 2017 estarà llest el pla de 

neteja.  

“Es determinaran quins espais s'han de descontaminar i l'empresa pagarà.  

Però vull deixar clar que a tot moment hem estat atents i intervingut quan ha estat necessari per garantir el compliment de 
la llei”, va dir. En una de les zones on ja s'està actuant, al costat de la indústria, la descontaminació durarà fins al 2022. 

“L'agència està treballant a Flix, cert, però també ho és que no estem en absolut satisfets amb el seu treball i resultats. Ens 
preocupa el seu escàs nivell d'exigència amb Ercros i els criteris aplicats en la diagnosi”, denúncia Marc Mur (Entesa per 

Flix), l'alcalde. Afegeix a més que s'està aplicant “el nivell més baix del que marca la normativa”. L'Ajuntament s'oposa a la 

catalogació de “mínims” que assegura està realitzant la ACR dels terrenys afectats.  

“S'estan etiquetant com a sòls amb un risc acceptable per a la salut humana terrenys amb presència de metalls i compostos 

orgànics.  

Si Flix estigués a pocs quilòmetres de Barcelona no es limitarien a complir la llei; ens oposem al fet que 40 hectàrees acabin 

sent un abocador a l'aire lliure”, sentencia l'alcalde. En zones afectades els informes estableixen que una persona pot estar 

un màxim de temps al dia, en alguns casos sis hores i fins i tot només 25 minuts. 
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Inici del tràmit per a la declaració de Saldes com a primer municipi amb espais amb un cel nocturn de qualitat 

a Catalunya (ECNQ) 

A causa de la seva situació en una vall als peus del Pedraforca, entre la 

Serra del Cadí i la d’Ensija (amb muntanyes de més de 2300 metres 
d’alçada), el municipi de Saldes disposa d’unes condicions naturals i 

ambientals per poder tenir el Distintiu de qualitat del medi natural 

nocturn.  

Paral·lelament, el municipi desplegarà un Pla de prevenció contra la 

contaminació lumínica, amb l’objectiu de mantenir i millorar les seves 
condicions. 

En aquest pla es detallen les accions de difusió ciutadana, les inversions 
per a la renovació de l’enllumenat del municipi i d’altres accions de caire 

informatiu, natural o turístic. 

El pla, que avalua les condicions ambientals i lumíniques del municipi, 
ha estat desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona. 

Tot i que al terme municipal disposa d'una qualitat entre molt bona i excel·lent, els punts que opten a ser declarats com a 

ECNQ són la Plaça de l’Espà i el Mirador de Gresolet. 

Font: 
Gencat (2 de novembre de 2016) 

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20161019_declaracio_qualitat_cel_nocturn_Saldes 

 

Mieres serà el primer ajuntament garrotxí a fer servei només energies renovables 

El municipi passarà a formar part de la cooperativa Som Energia i en menys d’un mes tot el consum d’instal·lacions 

municipals i la il·luminació pública vindrà de fonts renovables. La resta de municipis també van fent passes cap a un consum 

més verd. 

Mieres ha decidit canviar de subministrador elèctric i serà el primer municipi de la Garrotxa que farà servir energia 100% de 

fonts renovables per part de la cooperativa Som Energia.  

L’alcalde, Enric Domènech, ha explicat a Ràdio Olot que han 

decidit fer el canvi motivat per ser una cooperativa, que en 

garanteix l’origen verd i donar exemple perquè més 
particulars facin el pas. 

Abans d’un mes, Mieres calcula que l’energia que anirà a les 
dependències municipals com el pavelló i l’Ajuntament serà 

subministrada per aquesta companyia, a part de la 

il·luminació pública. Ara s’estan fent ajustaments i canvis de 
comptadors per a tenir-ho a punt. 

A Beuda han decidit comprar un cotxe del consistori i s’han 
decantat per un d’elèctric.  

 

L’alcaldessa Anna Vayreda ha explicat a Ràdio Olot que al principi tenien dubtes de la compra però n’estan contents i els ha 

costat menys de la meitat del cost de mercat gràcies a ajudes públiques. 

La resta de municipis garrotxins també es van posant les piles. Olot també està treballant per tenir també energies 
renovables. L’any passat es va tancar amb 11 municipis gastant un 15% d’energia de fonts renovables i aquest any s’espera 

seguir creixent  en percentatge i nombre de municipis adherits. 

Font: 

Radio Olot (4 d’octubre de 2016) 

http://www.radiolot.cat/noticies/mieres-sera-ajuntament-garrotxi-servei-nomes-energies-renovables/?platform=hootsuite 

 

El Volt 3 assenyala els desastres socioambientals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre 

Inspirat en els 'Tòxic Tours' de Mèxic i impulsat, des de fa tres anys, per entitats com la Xarxa per la Sobirania Energètica 

(XSE), l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) o Enginyeria Sense Fronteres (ESF), el Volt pretén reflexionar sobre 
el model energètic actual i les seves conseqüències a tots els nivells.  
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Així mateix, es tracta d'un espai mòbil que connecta diverses lluites ecologistes amb la intenció de teixir aliances de 

resistència, tant locals com globals, contra els actors transnacionals i les grans infraestructures energètiques; a més, fa 
visibles les alternatives autòctones creades en nom de la sobirania energètica.  

Aquest any, l'itinerari s'ha centrat en les grans corporacions que trinxen el territori tarragoní i provoquen greus problemes 
socioambientals, eludits gràcies a "l'arquitectura de la impunitat" de la que gaudeixen. 

El focus principal de la ruta va ser el Judici Popular contra el projecte Castor, promogut per les entitats organitzadores del 

Volt 3, l'associació d'Afectades per la Plataforma Castor (APLACA) i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del 
Sénia. La roda de premsa, realitzada davant del complex terrestre del Castor, va servir per enjudiciar tots els actors implicats 

en aquest projecte. 

Principalment "l'empresa Escal UGS, participada per un 66,7% per l'empresa ACS, sota la presidència de Florentino Pérez", 

la qual va estar acusada de «delictes socials, mediambientals i financers», assenyalava Blanca Bayas, representant de l'ODG. 
Bayas, a més de remarcar que la població i el territori "es mereixen un judici just, amb altres paràmetres" perquè l'actual 

"està fet a mida de les empreses i administracions", també va assenyalar a l'Estat espanyol, al Ministeri d'Indústria, Energia i 

Turisme i al Banc Europeu d'Inversions com a còmplices i culpables. 

Tornant uns quants anys enrere, els més de 1000 

terratrèmols que van afectar els pobles de Vinaròs 
(Baix Maestrat) i Alcanar (Montsià) no van ser els 

únics efectes secundaris que va tindre aquest intent 

de magatzem subterrani de gas natural.  

El deute públic, que actualment ascendeix a més de 

4.700 milions d'euros, és un dels efectes més 
flagrants.  

Després que Shell abandones la plataforma, utilitzada 
durant els anys 70 per extraure petroli, al·legant 

informes de perill sísmic per ser pròxim a una falla, 

l'empresa Escal UGS –amb el suport d'Aznar, 
l'aprovació de Zapatero i el beneplàcit de Rajoy– va 

dur a terme unes primeres injeccions de gas que 
abandonaria a causa de la prohibició, per part del 

Ministeri d'Interior, de seguir endavant per riscos 

sísmics. 

La filial d'ACS, emparant-se en la clàusula 14 del contracte, va poder reclamar una indemnització, tot i no haver engegat mai 

la planta. En qüestió de mesos, la reclamació es va traduir en 1.440 milions d'euros provinents de Bankia, Santander i Caixa 
Bank. "El ministre Soria afirmava que era un deute que avalava el govern", apuntava Joan Ferrando, portaveu de la 

Plataforma en Defensa del Sénia. "Escal UGS era la deutora, ha desaparegut del mapa i ara sembla que el projecte és culpa 

nostra", denúncia Ferrando, "hem passat d'una planta privada a una planta pública". 

Reunides les assistents del Volt 3, amb pancartes que cridaven "el vostre benefici el portem a judici" o "ni set, ni fred, ni 

foscor i que Florentino pagui el Castor", es va presentar el sobre amb la citació judicial dirigida a Florentino Pérez que, poc 
després, es dipositaria als voltants del recinte. El judici es preveu per al 17 de juny a Barcelona. 

Tal com va afirmar Mònica Guiteras, representant de la XSE, el judici és una acció simbòlica però també és efectiva, ja que 
"no volem silenciar aquesta lluita i reivindicació, ja que sembla que passa el temps i ens anem oblidant però, cada any, en 

les ordres de peatges del sistema de gas, ens aniran endossant aquest deute de més de 4.700 milions d'euros". 

Altra de les reivindicacions va ser la paralització de la plataforma i el seu desmantellament, fins ara mantinguda en 
hibernació per Enagas amb mires de fer-la servir en un futur. En finalitzar la roda, les membres del Volt van cantar la 

cançó Clandestino, de Manu Chao, però amb la lletra adaptada al procés d'enriquiment de Florentino amb el Castor i els 
diners públics. 

Si el Volt 3 havia decidit trepitjar terres tarragonines, havia de posar el peu i l'ànima a la zona del voltant dels dos polígons 

petroquímics que, des de fa més de quaranta anys, impregnen la realitat socioambiental d'aquest territori. De la mà de la 
Plataforma Cel Net, que des de fa gairebé deu anys lluiten per posar llums a les ombres petroquímiques, el Volt féu aturada 

al poble del Morell (Tarragonès), probablement un dels municipis que més pateix els impactes ambientals del segon complex 
químic més gran d'Europa. 

Després d'un recorregut motoritzat al voltant de tot el complex, operat fonamentalment per Repsol i Dow Chemical, la gent 
de Cel Net va explicar els fronts de lluita que actualment tenen oberts: disposar d'estudis sobre la qualitat de l'aire, 

determinar els impactes sobre la salut de les persones, demanar responsabilitats pels impactes socioambientals generats i 

posar límits al creixement d'aquesta activitat. El recorregut va finalitzar davant les rovellades reixes de Repsol on els 
participants al Volt, protegits amb mascaretes, desplegaren una pancarta per denunciar la impunitat corporativa. 

La Plataforma Cel Net, impulsora de la iniciativa per crear una Taula per la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona i de 
diferents grups de treball tècnics, va denunciar també que s'estava devaluant el paper de la Taula. Cel Net es va queixar 
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que, progressivament, aquesta havia esdevingut en un espai on prevalia més la transmissió de seguretat i bona imatge, que 

no pas la feina directa i concreta encaminada a la millora de la qualitat de l'aire. El primer que desitgen és que aviat es 
concretin els detalls que permetin desenvolupar un estudi complet al Polígon Sud, on encara no s'han fet avaluacions 

completes dels contaminants presents a l'aire. 

Ben a prop del Morell i també rodejats de petroquímica i avellaners, concretament a Vilallonga del Camp, el Volt es va aturar 

per fer una trobada internacionalista amb la Xarxa-Sud de plataformes i entitats en defensa del territori del Camp de 

Tarragona. En un format de vídeo-fòrum, van intervenir Leonicia Pocop Saloj, de Cooperació Indígena pel Desenvolupament 
Integral (Guatemala), Marc Gavaldà, de Repsol Mata, i Alfons Pérez, de l'ODG i la XSE. En aquest fòrum, moderat per 

l'activista reusenc Xavier Joanpere, membre de la Xarxa-Sud, aquests col·lectius exposaren la importància de l'organització 
col·lectiva per fer front a les amenaces que suposen les grans corporacions per a la sobirania dels pobles i la defensa dels 

valors socioambientals, així com la importància de teixir aliances entre lluites i pobles. 

Després d'aquesta primera aproximació internacionalista, diferents col·lectius de la Xarxa-Sud denunciaren els principals 

conflictes ambientals que actualment pateix el Camp de Tarragona, concretament els casos de les activitats extractives del 

Baix Camp, la lluita contra Bcn World, la campanya contra el TTIP que s'articula al Camp, la lluita contra la MAT a la Selva 
del Camp, l'experiència de Salvem La Platja Llarga a Tarragona i les batalles per la defensa del patrimoni natural que lidera 

el GEPEC-EdC. 

Fruit d'aquest fòrum va sorgir la necessitat d'articular campanyes conjuntes en aquells casos on es veu com es repeteix el 

mateix esquema entre territoris, és a dir, en aquells conflictes on grans empreses aprofiten la seva posició preponderant en 

el control polític i econòmic per arrasar amb els recursos naturals, les societats i la identitat dels pobles. 

Incentivats per nombrosos estudis que estan sortint i que alerten sobre els índexs de contaminació del riu Ebre i del subsòl 

de la zona, algunes persones i col·lectius s'estan començant a organitzar a Flix per tal de demanar responsabilitats a 
l'empresa, la qual ha actuat amb total impunitat durant els més de cent anys que fa que ronda la llera flixanca de l'Ebre. 

Malgrat que darrerament s'iniciaren les suposades tasques de descontaminació de l'Ebre, aquestes tasques han estat 
posades en dubte quan s'han detectat fangs contaminats que s'han extret del riu i no han estat tractats amb totes les 

garanties ambientals exigides. Per si això no fos prou, l'empresa pública Acuamed, responsable d'aquest procés de 

descontaminació, ha estat assenyalada per un cas de corrupció en la contractació de les obres a FCC. Plou sobre mullat, 
sobre un fang tòxic. 

El regidor Albert Mani, un dels impulsors de la futura 
Plataforma Flix Net, acompanyat per Marta Pujades, 

autora de la tesi doctoral que ha denunciat els passius 

ambientals que deixa Ercros a Flix, acompanyaren als 
participants del Volt per tot el voltant de la indústria, 

veient in situ els terrenys contaminats i els impactes 
generats. Segurament alertats per Ercros, els Mossos 

d'Esquadra van acompanyar les assistents durant tot el 

trajecte. 

Arribava el final del Volt, aquest no podia marxar sense 

fer una breu aturada a Vandellòs. En aquesta ocasió, 
però, no fou per visitar la central nuclear, sinó per 

conèixer de primera mà l'experiència del cooperativisme 
energètic portat a la pràctica. 

La Cooperativa Les Atxes, establerta a Vandellòs, 

promou la utilització de la biomassa forestal per la 
calefacció domèstica, oferint serveis als seus membres 

que van des de l'extracció de la mateixa biomassa fins a la instal·lació de calderes. Amb aquest model, del tot contraposat a 
les grans corporacions energètiques i sobretot al reactor nuclear que impregna el nom de Vandellòs, es pretén tancar el cicle 

de l'aprofitament forestal sostenible. 

En Santi Nomen, un dels fundadors de la cooperativa, va explicar la necessitat, tant personal com col·lectiva, d'innovar en el 
model energètic per fer front al model actual. L'activista antinuclear, veí de Vandellòs i actualment diputat de la CUP-CC, 

Sergi Saladié, va fer un repàs de què suposa actualment el model energètic nuclear, els incidents que han patit els reactors 
que hi ha Catalunya (Vandellòs i Ascó) i va reclamar, una vegada més, un programa de tancament immediat de les nuclears 

i un canvi radical a models energètics recentralitzats al territori que deixin de beneficiar als grans oligopolis del sector. 

Una sessió de presentacions dinàmiques i una acció improvisada en contra de la Molt Alta Tensió (MAT) davant la seu de 

Red Eléctrica Española (REE) a Barcelona serien el tret d'eixida per seguir de Barcelona a Vinaròs, de Vinaròs a Alcanar, 

d'Alcanar al Morell, del Morell a Vilallonga del Camp, de Vilallonga del Camp a Flix, de Flix a Vandellòs i de Vandellòs a 
Barcelona. Així ha estat el Volt 3, de punta a punta del territori per denunciar la impunitat corporativa tantes vegades com 

fes falta. L'any que ve, més. 

Font: 

La Directa (4 de novembre de 2016) 

https://directa.cat/volt-3-assenyala-desastres-socioambientals-del-camp-de-tarragona-terres-de-lebre 

 
Font: La Directa 

 

https://directa.cat/volt-3-assenyala-desastres-socioambientals-del-camp-de-tarragona-terres-de-lebre


 
16 

URV-CEDAT:  

Seminari: “Constitucionalismo y justicia ambiental” 

El passat 11 d’octubre, de 10 a 12h, es va celebrar al Seminari 1 de la 

Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el seminari 
“Constitucionalismo y justicia ambiental”. 

Els ponents van ser el Dr. Gregorio Mesa Cuadros, Professor associat del 

Departament de Dret, Ciències Polítiques i Socials de la Universidad Nacional 
de Colombia; i el Dr. Jordi Jaria i Manzano, Professor agregat Serra Hunter 

del Departament de Dret Públic de la URV. 

Durant el seminari, ambdós professors van analitzar els orígens, estat actual i 

reptes futurs del constitucionalisme ambiental i la interacció amb el concepte 
de justícia ambiental. En acabar les seves intervencions, es va obrir un torn 

de paraula on la resta de professorat, doctorandes, investigadores postdoctorals i alumnes del Màster Universitari en Dret 

Ambiental, van poder intervenir. 

Font: CEDAT (11 d’octubre de 2016) 

http://www.cedat.cat/noticies/832/seminari-constitucionalismo-y-justicia-ambiental 

 

S’obre la segona convocatòria anual del programa Martí i Franquès per contractar 19 investigadors 

predoctorals 

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

institucions de recerca del territori, treu la segona convocatòria anual per tal de cobrir algunes vacants de la primera 
convocatòria i per places de nova creació. El període per accedir en aquestes convocatòries ja és obert i finalitza el 31 

d’octubre 

En el marc d’aquesta segona convocatòria anual 19 contractes per a Personal Investigador Predoctoral en Formació, 15 són 

de diferents departaments de la Universitat, tres són places de projectes de recerca –el programa PRDI-  i una finançada per 

la Universitat i  el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya. La presentació de les candidatures per optar a alguna 
d’aquestes 19 places predoctorals ja és oberta i finalitzarà el proper 31 d’octubre. 

Part d’aquestes places van quedar inicialment vacants en la primera convocatòria del programa, tot i que se n’han afegit de 
noves. El període per accedir a la convocatòria del programa ja és obert i s’acaba el 31 d’octubre. Els contractes de Persona l 

Predoctoral Investigador en Formació tindran una durada inicial d’un any i poden ser prorrogats per períodes anuals dues 

vegades més fins a completar un període de tres anys, previ informe favorable del director de tesi i per acord de la Comissió 
acadèmica del programa de doctorat. 

Les bases i la formulació de la sol·licitud es pot fer a través de la pàgina web del programa Martí i Franquès: 
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/programa-marti-franques/pipf/2016/index-2a-edicio/ 

Font: URV Activ@ (21 d’octubre de 2016) 

http://diaridigital.urv.cat/sobre-la-segona-convocatoria-anual-del-programa-marti-i-franques-per-a-contractar-19-
investigadors-predoctorals/ 

 

Nou recurs electrònic per estudiants i investigadors URV: History of International Law 

Es tracta d'una base de dades de més de 1.400 títols, i més d'un milió de pàgines, que des 
de 1690 ens ofereix informació sobre temes de guerra i pau, els judicis de Nuremberg, 

arbitratge internacional, conferències de la Haia, convencions, etc. 

Aquest recurs està integrat dins de la base de dades Heinonline (que com sabeu inclou 
nombroses revistes a text complet de dret dels Estats Units, legislació federal, jurisprudència 

de la U.S Supreme Court, dret estranger i internacional, tractats internacionals, etc.). 

Trobareu més informació sobre aquest recurs i el seu contingut, a l'apartat d'ajuda de la mateixa base de dades, que ens 

ofereix tant guies "ràpides", com videotutorials detallats. 

Podeu accedir a través del web del CRAI de la URV: 

Al catàleg: busqueu com a títol History of International Law 

I com sempre, també, des de l'I·Cercador. 

Guia bàsica d'informació i ús: http://www.dret-

public.urv.cat/media/upload/domain_89/pdf/internationallaw_editora_149_83_1.pdf 

Font: CEDAT (21 d’octubre de 2016) 

http://www.cedat.cat/noticies/839/nou-recurs-electronic-history-of-international-law 

http://www.cedat.cat/noticies/832/seminari-constitucionalismo-y-justicia-ambiental
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/programa-marti-franques/pipf/2016/index-2a-edicio/
http://diaridigital.urv.cat/sobre-la-segona-convocatoria-anual-del-programa-marti-i-franques-per-a-contractar-19-investigadors-predoctorals/
http://diaridigital.urv.cat/sobre-la-segona-convocatoria-anual-del-programa-marti-i-franques-per-a-contractar-19-investigadors-predoctorals/
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/pdf/internationallaw_editora_149_83_1.pdf
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/pdf/internationallaw_editora_149_83_1.pdf
http://www.cedat.cat/noticies/839/nou-recurs-electronic-history-of-international-law
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Oberta la convocatòria del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor Tesi Doctoral en Dret Ambiental (II 

edició) 

La Diputació de Barcelona, juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre 

d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), convoquen la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor 
tesi doctoral en Dret Ambiental 2016. 

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar a l'autor/a que presenti la millor Tesi Doctoral defensada a 

qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2015-2016, per a la seva contribució a la generació de coneixement 
en la disciplina del Dret Ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, 

català i/o local. 

Com a novetat, a aquesta segona edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja 

publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la 
modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del 

termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la 

decisió sobre l'atorgament del Premi. 

Bases: http://www.cedat.cat/media/upload/pdf/bases-premi-jm-prats-cat_editora_5_842_1.pdf 

Sol·licitud: http://www.cedat.cat/media/upload/pdf/solicitud-premio_editora_5_842_2.pdf 

Font: CEDAT (26 d’octubre de 2013) 

http://www.cedat.cat/noticies/842/premi-josep-miquel-prats-canut 

 

La doctoranda Itzel Ramos participa en el 6º Congrés Nacional de Recerca sobre el Canvi Climàtic (Mèxic) 

Del 17 al 21 d'octubre de 2016 es va dur a terme a Mèxic, el 6º Congrés 
Nacional de Recerca en canvi Climàtic. “El Món després de París: construint 

el futur”. El congrés va ser organitzat pel Programa de Recerca en canvi 
Climàtic de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i altres diverses 

Institucions acadèmiques amb l'objectiu de mantenir i consolidar un espai 

de difusió, divulgació i interlocució per crear sinergies multidisciplinàries 
que coajudin en la cerca d'alternatives de solució i formes d'enfrontar el 

repte, actual i futur, del canvi climàtic a Mèxic, així com aprofundir en la 
revisió del estatus del coneixement sobre la recerca que es realitza a Mèxic 

en el tema de canvi climàtic. 

La doctoranda del CEDAT va presentar una ponència titulada “Energia i 
canvi climàtic” en la qual va compartir les seves reflexions sobre els reptes 

als quals s'enfronta la gobernança energètica global en el compliment dels seus objectius, així com els aspectes principals de 
l'Acord de París. Amb l'anterior va convidar a reflexionar si aquest instrument jurídic és capaç d'estimular un procés de 

transició energètica global, i amb això produir un canvi en la gobernança energètica global. 

Font: 

Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM (18 d’octubre de 2016) 

http://www.pincc.unam.mx/6tocongreso/#  

 

NORMATIVA  

 

Unión Europea: 

Reglament (UE) 2016/1785 de la Comissió, de 7 d'octubre de 2016, pel qual es modifiquen els annexos II i 
III del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell envers els límits màxims de residus 

de cimoxanil, fosfà i sals de fosfur, i 5-nitroguaiacolat de sodi, o-nitrofenolat de sodi i p-nitrofenolat de sodi 
en determinats productes. 

Per a més informació: 

DOUE L Núm. 273, de 8 d’octubre de 2016, pàgines 10 a 30 (21 pàgines) 
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.273.01.0010.01.SPA 

 

Reglament (UE) 2016/1718 de la Comissió, de 20 de setembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament 

(UE) nº 582/2011, pel que fa a les emissions dels vehicles pesats, pel que concerneix les disposicions sobre 
assajos per mitjà de sistemes portàtils de mesurament d'emissions (PEMS) i el procediment d'assaig de la 

durabilitat dels dispositius anticontaminantes de recanvi. 

http://www.cedat.cat/media/upload/pdf/bases-premi-jm-prats-cat_editora_5_842_1.pdf
http://www.cedat.cat/media/upload/pdf/solicitud-premio_editora_5_842_2.pdf
http://www.cedat.cat/noticies/842/premi-josep-miquel-prats-canut
http://www.pincc.unam.mx/6tocongreso/
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.273.01.0010.01.SPA
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Per a més informació: 

DOUE L Núm. 278, de 14 d’octubre de 2016, pàgines 37 a 41 (5 pàgines) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1814&from=ES 

 

Decisió d'Execució (UE) 2016/1819 de la Comissió, de 12 d'octubre de 2016, per la qual es modifica la Decisió 

d'Execució 2012/294/UE relativa a la participació financera de la Unió als programes de control, inspecció i 

vigilància de l'activitat pesquera dels Estats membres per 2012 [notificada amb el número C (2016) 6466] 

Per a més informació: 

DOUE L Núm. 278, de 14 d’octubre de 2016, pàgines 48 a 49 (2 pàgines) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:278:FULL&from=ES 

 

Reglament Delegat (UE) 2016/1824 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, que modifica el Reglament 

Delegat (UE) nº 3/2014, el Reglament Delegat (UE) nº 44/2014 i el Reglament Delegat (UE) nº 134/2014 pel 

que respecta, respectivament, als requisits de seguretat funcional dels vehicles, als requisits de fabricació 
dels vehicles i els requisits generals i als requisits d'eficàcia mediambiental i rendiment de la unitat de 

propulsió. 

Per a més informació: 

DOUE L Núm. 279, de 15 d’octubre de 2016, pàgines 1 a 46 (46 pàgines) 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.279.01.0001.01.SPA 

 

Decisió (UE) 2016/1841 del Consell, de 5 d'octubre de 2016, relativa a la celebració, en nom de la Unió 
Europea, de l'Acord de París aprovat en virtut de la Convenció Marco de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic. 

Per a més informació: 

DOUE L Núm. 282, de 19 d’octubre de 2016, pàgines 1 a 18 (18 pàgines) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:282:FULL&from=ES 

 

España: 

Reial decret 350/2016, de 7 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores d'ajudes per al foment de 

la creació d'organitzacions de productors de caràcter supraautonómic en el sector agrari. 

Per a més informació: 

BOE Núm. 244, de 8 d’octubre de 2016, pàgines 71911 a 71928 (18 pàgines) 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9245 

 

Resolució de 7 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aprova el calendari i les 

característiques, per a la temporada elèctrica 2017, del procediment competitiu de subhastes per a 
l'assignació del servei de gestió de la demanda de interrumpibilidad regulat en l'Ordre IET/2013/2013, de 31 

d'octubre. 

Per a més informació: 

BOE núm. 247, de 12 d’octubre de 2016, pàgines 72363 a 72367 (5 pàgines) 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/12/pdfs/BOE-A-2016-9364.pdf 

 

Extracte de la Resolució de 19 de juny de 2016, de la Presidència de l'Institut Nacional de Recerca i 
Tecnologia Agrària i Alimentària, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a l'any 2016 a 

projectes de recerca fonamental orientada a accions de programació conjunta internacional dins del 
Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat. 

Per a més informació: 

BOE núm. 249, de 14 d’octubre de 2016, pàgines 61302 a 61303 (2 pàgines.) 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/14/pdfs/BOE-B-2016-49606.pdf 

 

Reial decret 389/2016, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1814&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:278:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.279.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:282:FULL&from=ES
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9245
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/12/pdfs/BOE-A-2016-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/14/pdfs/BOE-B-2016-49606.pdf
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Per a més informació: 

BOE núm. 257, de 24 d’octubre de 2016, pàgines 74051 a 74076 (26 pàgines) 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9690 

 

Catalunya: 

ORDRE TES/271/2016, de 5 d'octubre, de declaració d'arbres i arbredes monumentals. 

Per a més informació: 

DOGC Núm. 7227 de 17 d´octubre de 2016 (11 pàgines) 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=757648&language=ca_ES&mo
de=single 

 

Ordre FOM/1684/2016, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova la modificació substancial de la delimitació 

d'espais i usos portuaris del Port de Barcelona. 

Per a més informació: 

BOE Núm. 257 de 24 d’octubre de 2016 (5 Pàgines) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9730.pdf 
 

JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 27 d'octubre de 2016. Patrice D'Oultremont i uns altres 

contra Région wallonne Petició de decisió prejudicial plantejada per Conseil d'État. Procediment prejudicial — 
Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient — Directiva 2001/42/CE — 

Article 2, lletra a), i article 3, apartat 2, lletra a) — Concepte de “plans i programes” — Condicions relatives a 
la instal·lació d'aerogeneradors establertes mitjançant una ordre reglamentària — Disposicions relatives, en 

particular, a mesures de seguretat, de control, de restabliment i de seguretat, i a normes de nivell sonor 

definides depenent de la utilització de les zones. Assumpte C-290/15. 

Font: 

InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184892&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=616086 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 26 d'octubre de 2016. Yara Suomi Oy i uns altres contra 
Työ-ja elinkeinoministeriö. Petició de decisió prejudicial plantejada per Korkein hallinto-oikeus. Procediment 

prejudicial — Règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle en la Unió Europea — 
Directiva 2003/87/CE — Article 10 bis — Mètode d'assignació gratuïta dels drets d'emissió — Càlcul del factor 

de correcció uniforme intersectorial — Decisió 2013/448/UE — Article 4 — Annex II — Validesa — Aplicació 

del factor de correcció uniforme intersectorial a les instal·lacions dels sectors exposats a un risc significatiu 
de fugida de carboni — Determinació de la referència de producte del material calent — Decisió 2011/278/UE 

— Article 10, apartat 9 — Annex I — Validesa. Assumpte C-506/14. 

Font: 

InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184854&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=616086 

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem. Sala civil. Nº Recurs: 2605/2014, de 10 d'octubre de 2016. Sòls contaminats: 

responsabilitat dels causants de la contaminació enfront de l'actual propietari dels terrenys que els va 
comprar ja contaminats. Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus: aplicació immediata de l'article 27.2; no és 

causa d'exoneració de la responsabilitat del causant de la contaminació que la seva activitat estigués 

autoritzada per l'Administració; subrogació en els drets de l'Administració del propietari, responsable 
subsidiari, que paga els costos de la descontaminació; responsabilitat solidària, al seu favor, dels causants de 

la contaminació. Responsabilitat extracontractual dels causants de la contaminació enfront de l'actual 
propietari del sòl: requisit de la alteritat del dany. Augment de capital amb aportació de l'única branca 

d'activitat gestionada per una sucursal de la companyia aportant: inexistència de fusió o absorció; segregació 
i abast de la successió universal; falta de prova de frau de creditors. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9690
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=757648&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=757648&language=ca_ES&mode=single
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9730.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184892&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616086
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184892&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616086
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184854&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616086
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184854&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616086
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7851628&links=medio 

ambiente Y medioambiental&optimize=20161028&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 2440/2013, de 18 d'octubre de 16. 

Autorització de la instal·lació d'un segon grup en la central tèrmica de cicle combinat de Castejón (Navarra). 
Aplicabilitat del RAMINP. 

Font: 

CENDOJ 
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Etemire, Uzuazo (2016). Insights on the UNEP Bali Guidelines and the Development of Environmental 

Democratic Rights. Journal of Environmental Law, 0, pp. 1-21. 
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Capítols de llibre  i articles a revistes  

BORRÀS, SUSANA. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario internacional del cambio 
climático. Relaciones Internacionales, [S.l.], n. 33, oct. 2016. ISSN 16993950. 

JARIA I MANZANO, Jordi; CARDESA-SALZMANN, Antonio; PIGRAU-SOLÉ, Antoni; BORRÁS, Susana. Measuring Environmental 
Injustice: How Ecological Debt Defines a Radical Change in the International Legal System. Journal of Political Ecology 23: 
381-393, 2016, ISSN: 1073-0451 

PIGRAU SOLÉ, Antoni. El caso de la isla de diego garcía: territorio sin derecho internacional, personas sin derechos. Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales, Número 31, junio 2016, DOI: 10.17103/reei.31.01, ISSN 1697-5197 

PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  

Rosenow-Williams, Kerstin & Gemenne, François (Editores). Organizational perspectives on environmental migration. 
London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 

 
Elorriaga Fernández, Gabriel (Editor). La Gestión del combustible nuclear usado: seminario organizado por la Asociación de 

exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales: Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2014. Madrid: Congreso 

de los Diputados. Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones. Departamento de Publicaciones, 2015. 

Way, J. T. et. al. Guatemala: gobierno, gobernabilidad, poder local y recursos naturales. Valencia: Tirant Humanidades, 
2016. 

Heinberg, Richard. Fracking: el bálsamo milagroso: la falsa promesa del fracking hace peligrar nuestro futuro. Barcelona: 
Icaria, 2014. 

Peinado Lorca, Manuel. Fracking: el espectro que sobrevuela Europa. Barcelona: Icaria, 2015. 

Embid Irujo, Antonio (Coordinador). Agua, energía, cambio climático y otros estudios de derecho ambiental: en recuerdo a 
Ramón Martín Mateo. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 

AGENDA  

Presentació del llibre “Avaluació d'Impacte Ambiental Transfronterera entre Espanya i Portugal” 

En el marc del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental, el Sr. Fernando Vicente Dávila 
presentarà el seu llibre titulat “Avaluació d'Impacte Ambiental Transfronterera entre Espanya i Protugal”. Aquest llibre 

convida a reflexionar sobre la importància de la participació pública, pedra angular d'aquesta eina, i sobre la necessitat que 

el dret ambiental avançi amb respostes basades en la cooperació en un món en el qual les fronteres haurien de no ser 
únicament línies de demarcació sinó lloc de desenvolupament d'intercanvis. 
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Data: 29 de novembre de 2016, a les 18:00 hores 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira I Virgili, Tarragona 

Organitza: Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

 

Debate: “Qualitat de l’aire: reducció d’emissions contaminants a Europa” 

L’Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona, acull el divendres 11 de novembre pel matí un debat amb 

eurodiputats, autoritats públiques, científics i agents socials sobre el paquet legislatiu de la qualitat de l’aire, que actualment 
està tramitant el Parlament Europeu. Concretament, l’acte se centrarà en la reducció d’emissions contaminants a Europa, 

proposta de directiva de la qual és ponent l’eurodiputada britànica Julie Girling, que hi participarà juntament amb 
l’eurodiputat Francesc Gambús, ambdós membres de la comissió de Medi Ambient i de Salut Pública.  

Data: 11 de novembre de 2016. 

Lloc: Pg Gràcia, 90, Barcelona 

Organitza: l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, amb la col·laboració del CSIC i ISGlobal 

Per a més informació: 
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/oficina/agenda/2016/ag-20161111.html#shadowbox/1/ 

 

6è Congrés Internacional sobre Energia a partir de biomassa i residus 

La producció d'energia a partir de fonts alternatives i el seu impacte sobre el canvi climàtic són algunes de les principals 

eines estratègiques implicades en el desenvolupament sostenible de la nostra societat. Nombrosos tipus de biomassa i 
residus contribueixen a la producció d'energia i la reducció en l'ús de combustibles fòssils per mitjà dels processos tèrmics, 

químics i biològics. La biomassa i els residus existents amb les tecnologies energètiques estan experimentant actualment un 
ràpid desenvolupament. Malgrat el creixent interès en l'ús d'aquestes tecnologies, en molts països, la seva aplicació segueix 

sent limitada.  

L'objectiu del Simposi 2016 Venècia és centrar-se en els avanços realitzats en l'aplicació de tecnologies per a la recuperació 

d'energia a partir de biomassa i residus i que propiciï la discussió en aquests camps. 

Data: Del 14 al 17 de novembre de 2016 

Lloc: Escola Gran de Sant Joan Evangelista, Venècia 

Organitza: Grup de Treball Internacional de Residus (IWWG) i Ordine degli Ingegneri della Província vaig donar Venezia, 
amb el suport científic de les Universitats de Pàdua, Hokkaido, Queensland, Rostock, Trento, Tsinghua i la Universitat 

Tecnològica d'Hamburg. 

Per a més informació: 
http://www.venicesymposium.it/ 

 

Curs “Open Data Ambiental” 

Durant les 4 sessions del curs (amb un total de 12 hores lectives) ens endinsarem en els següents continguts, acompanyats 

per docents experts i apassionats per la innovació digital i l’open data. 

· Cerca de dades ambientals obertes i introducció als formats de les dades. 

· Tractament i interpretació de les dades (verificar-les, georeferenciar-les). 
· Visualizació i representació de les dades amb diferents eines (Instamaps i altres). 

· Casos pràctics i exemples (experiències i aplicacions de les dades obertes en el sector ambiental). 

Data: Del 17 al 20 de novembre 2016. 

Lloc: Seu del COAMB. Carrer de Muntaner, 81, 6è 1a, Barcelona. 

Organitza: COAMB 

Per més informació: 

http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/10/Curs-Open-Data-Ambiental-COAMB-Final.pdf 

 

La Revista Washington de Política i Dret Ambiental convida a la presentació de treballs 

La Revista Washington de Política i Dret Ambiental fa una crida a la presentació de treballs enfocats al panorama jurídic dels 
terratrèmols i altres desastres naturals. La Revista, en coordinació amb el Programa de Dret Ambiental de la Universitat de 

Washington seran els amfitrions d'un Simposi relacionat amb el tema que es durà a terme al gener de 2017. Els treballs 
acceptats seran presentats en un monogràfic, i els autors seleccionats podran presentar la seva ponència en el Simposi. 

http://www.europarlbarcelona.eu/ca/oficina/agenda/2016/ag-20161111.html#shadowbox/1/
http://www.venicesymposium.it/
http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/10/Curs-Open-Data-Ambiental-COAMB-Final.pdf
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Data límit per a recepció de treballs: 28 de novembre de 2016 

Organitza: Revista Washington de Política i Dret Ambiental i el Programa de Dret Ambiental de la Universitat de Washington 

Per a més informació: 

https://www.law.washington.edu/wjelp/callforpapers 

 

Convocatòria del Centre Mexicà de Dret Ambiental, A. de C. (CEMDA) d'una persona per cobrir el lloc de 

Gerent de Polítiques Públiques 

El CEMDA és una organització civil apartidista fundada el 1993, que promou el dret a un medi ambient sa i la protecció 

ambiental, el treball- sumat al de molts altres actors- contribueix a l'aplicació efectiva de la legislació, la millora de les 
polítiques públiques, l'enfortiment de la legalitat i l'estat de dret. Tot això amb el propòsit d'aconseguir millors condicions de 

benestar social en harmonia amb la naturalesa.  

La Gerència de Polítiques Públiques de CEMDA té per objecte dissenyar i contribuir a la implementació d'estratègies 

relacionades amb les polítiques públiques per al posicionament i inclusió de temes estratègics decidits per l'organització, tot 

això a fi d'enfortir i desenvolupar el règim de drets humans, el marc legal en matèria ambiental i els programes públics. 

El propòsit general del lloc vacant és liderar projectes, coordinar i/o participar en els diferents projectes i activitats de 

CEMDA i supervisar les diferents activitats en què les oficines de CEMDA participin. 

Data: 29 de novembre de 2016 

Organitza: Centre Mexicà de Dret Ambiental 

Per a més informació: 
http://www.cemda.org.mx/convocatorias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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