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Consciència i acció 

Finalment, la XXI Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21) va 
ser capaç d’acordar un document final que ha estat rebut amb la diferència habitual de criteris entre els diferents actors 

implicats en el combat contra el canvi climàtic. Com és habitual en aquest tipus d’acords, el món de l’activisme acostuma a 
mostrar-se crític i insatisfet, mentre que les representacions oficials tendeixen a valorar el resultat final d’una negociació 

àrdua. 

El document té múltiples facetes que fan difícil una anàlisi apressada i, per altra banda, atesa la dimensió global i complexa 

del problema permeten aproximacions des de punts de vista diversos. En qualsevol cas, prenent com a punt de partida la 

satisfacció expressada per determinats actors polític i les crítiques formulades des de les organitzacions no governamentals 
implicades en la problemàtica del canvi climàtic, pot fer-se una lectura mixta del document, que permet detectar les 

possibilitats i els límits de la governança econòmica i ambiental global en el sistema actua de relacions internacionals. 

D’una banda, el document avança en la línia de constatació del problema que els actors internacionals han anat consolidant 

des de l’acord inicial davant d’actituds negacionistes o, senzillament, inercials que s’han fer fortes en determinats cercles 

econòmics, presoners de discursos desenvolupistes i associats a la legitimació del sistema vigent de reproducció social. En 
aquest sentit, hi ha motius per a l’optimisme, ja que la consciència del canvi climàtic apareix com un element nuclear en 

l’articulació de les polítiques socioeconòmiques del món contemporani. 

D’altra banda, com subratlla una bona part de l’activisme, ha de constatar-se que aquesta presa de consciència no ve 

acompanyada amb propostes d’acció realistes, apropiades i valentes. En el camp de l’acció, la inèrcia, la impotència i la 
mateixa etiologia de la diplomàcia tradicional ofereixen poc camp per a avenços significatius, reforçant una confiança en la 

tecnologia com a solució última i central del problema, obviant qualsevol incidència rellevant en els mecanismes de consum i 

en les idees hegemòniques sobre el benestar. En aquest sentit, pot ser que les respostes que s’estan oferint, d’acord amb el 
realisme del joc de forces de les relacions internacionals, siguin totalment irreals des del punt de vista de la solució del 

problema plantejat. 

 

Desembre 2015 

  

Internacional: 

Condemnen a un defensor dels els drets humans mediambientals a Camerun 

 
Una coalició internacional de sis organitzacions de drets humans i 

ambientals, entre elles Greenpeace Àfrica i l'Agència de Recerca Ambiental 
(EIA), van expressar la seva preocupació per la condemna de Nasako 

Besingi i van sostenir que les autoritats de Camerun han de desestimar la 

mesura repressiva. 
 

La condemna de l'agricultor Besingi, habitant de la regió sud-oest del país, 
arriba després d'un procés legal perllongat i polèmic, que l’acusa de 

cometre dos delictes de propagació de notícies falses en contra de 

l'empresa agroindustrial nord-americana Herakles Farms i dos delictes de 
difamació contra dos empleats de la companyia. 

 
Després de més de tres anys i múltiples retards judicials, Besingi ha estat 

condemnat a pagar 1.200.000 francs CFA d'Àfrica Central ($ 2.400 dòlars americans) en multes o enfrontar fins a tres anys 
de presó. També va ser sentenciat a pagar danys i perjudicis per 10 milions de francs CFA d'Àfrica Central ($ 17.000 dòlars 
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americans) a les dues parts civils.  

 
"Estic molt sorprès pel dictamen, els càrrecs contra Nasako van ser falsos i realitzats per empresonar-lo", va dir Barrister 

Adolf Malle, l'advocat de Nasako."Anem a apel·lar la sentència en els propers dies". 
 

Besingi, director de l'ONG camerunesa SEFE a la ciutat de Mundemba, va ser guardonat en el 2012 amb el premi TAIGO per 

a agents no estatals i va ser nominat en 2014 com un dels defensors més notables dels drets humans per part del periòdic 
Jeune Afrique. Besingi i els seus col·legues han fet campanya llarg temps en contra de la creació d'una gran plantació 

industrial d'oli de palmell a l'àrea de SGSOC, filial local de Herakles Farms. El projecte destruirà grans extensions de selva, 
que són la llar de vida animal en perill d'extinció, incloent el ximpanzé, malgrat l'oposició de les comunitats locals i la 

societat en general. 
 

Besingi va ser arrestat sense motius, i els empleats de Heralkes Farms el van amenaçar en repetides ocasions. La seva 

condemna va ser solament el primer resultat d'una sèrie d'accions legals en contra seva, encara pot enfrontar sancions més 
greus. 

 
¨Sense el coratge de SEFE i d’altres, la veu de les comunitats locals i grangers, que poc poden dir sobre el que se li està fent 

a les seves terres i el seu estil de vida, no seria escoltada´, afirma Victorin Chethoener, capdavantera de la campanya de 

boscos de Greenpeace Àfrica. “Aquestes veus no poden ser callades per la repressió i intimidació del govern.” 
 

El judici a Nasako Besingi implica una gran amenaça a la llibertat d'expressió a Camerun. Desafortunadament, no és un cas 
aïllat. En altres parts del país, altres organitzacions i activistes van sofrir increïbles violacions als seus drets, solament perquè 

lluiten per defensar les seves terres i comunitats. 
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Greenpeace (6 de novembre de 2015) 
http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Condenan-a-un-defensor-de-los-los-derechos-humanos-medioambientales-

en-Camerun1/ 
 

Abocament de llot i residus minerals a Brasil aconsegueix l'oceà Atlàntic 

L'abocament amb vora 62 milions de metres cúbics de llot i residus 
minerals provocat per la ruptura de dos dipòsits d'una minera a 
Brasil va arribar avui a l'oceà Atlàntic després d'haver contaminat 

per complet el riu Doce, un dels més importants del sud-est de 

Brasil.  

L'arribada al mar el matí d'aquest diumenge de la taca fosca que ve 
provocant la mort de milers de peixos des que va aconseguir les 

aigües del riu Doce fa dues setmanes va ser confirmada per tècnics 

del Servei Geològic de Brasil mitjançant anàlisi a les mostres 
d'aigua. 

Els últims exàmens van demostrar que el llot i els residus minerals 

van superar la desembocadura del Doce i que, malgrat les barreres de contenció instal·lades per l'empresa responsable per 

la tragèdia ambiental, també van arribar fins a les platges de l'estat d'Esperit Sant. 

La considerada tragèdia ambiental més greu de Brasil va ser causada per la ruptura el 5 de novembre dels dics de contenció 
de dos dipòsits d'aigua i residus minerals d'una mina de Samarco, empresa que és compartida per la brasilera Val i 

l'australiana BHP, dues de les tres majors mineres del món. 

La riuada, la més greu ocorreguda al món en almenys una dècada, va destruir completament el poblat de Bento Rodrigues, 

dependent de la ciutat de Mariana; va inundar altres sis poblats i una enorme extensió de terres a l'estat de Mines Gerais 
(sud-est de Brasil), i va afectar al riu Doce. 

Segons l'últim balanç oficial, l'accident va deixar almenys dotze morts, quatre d'ells encara sense identificar, i els cossos de 
rescat encara busquen a onze desapareguts. 

Després d'arribar al cabal del Doce, l'abocament va passar per diversos municipis que es proveeixen amb les aigües d'aquest 
riu i que van haver de suspendre el subministrament, entre ells Colatina, una de les majors ciutats de l'estat d'Esperit Sant. 
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Els tècnics de Samarco van obrir un canal a la desembocadura del Doce i van instal·lar barreres de contenció per intentar 

que l'abocament es dirigís directament a mar obert a l'oceà Atlàntic, però les mesures no van funcionar i el material tòxic va 
aconseguir les platges als dos costats de l'estuari. 

Samarco va admetre que les boies de contenció no van funcionar a causa que són dissenyades per retenir abocaments de 

petroli però que almenys van aconseguir retenir la part més gruixuda del llot. 

Els esforços per impedir l'arribada de la taca a les platges i els manglars propers a la desembocadura del riu Doce obeeixen 

al fet que aquelles àrees són usades per diferents espècies de tortugues i crancs per reproduir-se. 

Font: 

Terra (22 de novembre de 2015) 
http://noticias.terra.com/ciencia/vertido-de-lodo-y-residuos-minerales-en-brasil-alcanza-el-oceano-

atlantico,8a06651a189ad2a6565875ca0aa1d9d1lpp1wlws.html 
 

La planta solar gran com una ciutat que donarà energia a un milió de llars 

 
En els límits del desert del Sahara, a la ciutat de Uarzazat, al Marroc, hi ha 500.000 miralls solars distribuïts ordenadament 

en 800 files. 
 

Són part d'una gegantesca planta d'energia termosolar de concentració que s'inaugura el mes proper i que promet generar 

la meitat de l'energia que utilitzen els marroquins per 2020. 
 

Els panells utilitzen la calor del sol per fondre sal. La calor que reté la sal s'empra després per impulsar una turbina a vapor 
a les nits. 

 
Durant la primera fase, el complex produirà tres hores 

d'energia durant la nit; més endavant podrà subministrar 20 

hores d'electricitat al dia. 
 

La planta que s'inaugura el mes proper és una de quatre. 
 

Quan totes estiguin finalitzades, en 2020, aquest complex 

futurístic serà el més gran en el seu tipus del món: tindrà la 
grandària de 35 estats de futbol –o de la capital marroquina, 

Rabat– i capacitat per generar 580 MV d'electricitat, suficients 
per subministrar energia a un milió de llars. 

 

El projecte està destinat a complir amb la promesa del Marroc 
d'obtenir per 2020 el 42% de la seva electricitat de fonts 

renovables. 
 

Actor clau 
 

El complex forma part de la visió del rei del Marroc Mohammed VI que vol convertir el seu país en un jugador clau en l'àmbit 

de les energies renovables. 
 

El país depèn en un 98% de la importació de combustibles fòssils, però Mohammed VI està convençut que aquesta situació 
pot canviar si el Marroc aprofita les possibilitats de generar energia neta al seu territori utilitzant per exemple els poderosos 

vents de l'Atlàntic o el sol abrasador del desert. 

 
"Estem convençuts que el canvi climàtic és una oportunitat per al nostre país", li va dir a la BBC Hakiima el Haite, ministra 

de Medi ambient. 
 

Com a part del seu compromís de cara a la cimera de canvi climàtic que comença el 30 d'aquest mes a París, el Marroc va 
prometre reduir les seves emissions de CO2 en un 32%, sempre que rebi ajuda per desenvolupar renovables. 

 

Actualment, el Marroc importa electricitat d'Espanya, però s'espera que no ho faci per molt més temps. 
 

Paddy Padmanathan, director general de Acwa Power, la companyia saudita a càrrec del projecte, creu que, a més, el 
complex generarà suficient energia per exportar. 

 

"És obvi que aquest país podrà exportar (energia) a Europa i ho farà. I no haurà de fer res per a això... l'única cosa que 
haurà de fer és esperar, perquè Europa començarà a necessitar-la". 
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Moment històric 
 

La porció de desert que abans li resultava completament inútil al Marroc està demostrant ser una benedicció per a l'energia 
solar. La tecnologia de l'energia solar tèrmica només funciona en països amb sol i calor. 

 

El seu preu està caient i la seva capacitat cada vegada major d'emmagatzemar energia està despertant interès. 
 

El cost dels panells solars fotovoltaics està caient més ràpid, però l'Agència Internacional d'Energia espera que tinguin un 
paper en la revolució energètica en la qual probablement l'energia solar sigui la font predominant a nivell global per 2050. 

 
A tot arreu els preus vinculats a l'energia solar s'estan reduint. 

 

Thierry Lepercq, director de l'empresa amb base a París Solaire Direct, va assegurar que és possible construir una planta a 
gran escala fins i tot en un país com Regne Unit. 

 
"L'energia solar és una veritable revolució, així és com la definim", va assenyalar Lepercq. "Els preus estan baixant". 

 

"Les decisions dominants a llarg termini en el camp de l'energia s'estan veient afectades, certament veuràs alguns projectes 
basats en combustible de carbó en els propers anys en raó a decisions prèvies, però el que és cert avui dia és que en totes 

les juntes directives de les companyies d'energia aquestes coses s'estan reavaluant seriosament". 
 

És un moment històric, conclou Lepercq. 
 

Font: 

BBC (23 de novembre de 2015) 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151123_planta_solsar_termica_marruecos_lp 

 
La hidroelèctrica de Belo Monte a l’Amazònia de Brasil ja té llicència 

 

L' Institut Brasiler de Medi ambient (Ibama) va concedir avui la 
llicència d'operació a la hidroelèctrica de Belo Monte, una 

polèmica i faraònica obra enmig de la Amazònia, van informar 
fonts oficials. 

 

La llicència ambiental, vàlida inicialment per sis anys, permet 
que Belo Monte, que serà la tercera major hidroelèctrica del 

món i els impactes ambientals del qual són qüestionats des de 
fa anys per indis, pescadors i ecologistes, inundi una extensa 

regió en l’Amazònia i comenci a produir energia, va informar l’ 
Ibama en un comunicat. 

 

L'autorització va ser expedida per la president de l’Ibama, 
Marilene Ramos, malgrat que els tècnics de l'organisme van 

admetre recentment que l'empresa Nord Energia, responsable 
pel projecte, no havia complert vàries de les exigències que se li 

van fer perquè pogués començar a operar. 

 
L'organisme va condicionar l'emissió de la llicència al compliment de 41 exigències, en la seva majoria ambientals però 

també relacionades a la protecció dels indis afectats pel projecte, i al setembre passat l’Ibama va informar que Nord Energia 
encara no havia complert dotze dels condicionants. 

 
L'estatal Fundació Nacional de l'Indi (Funai), no obstant això, va informar el 12 de novembre passat que va arribar a un 

acord pel qual l'empresa es va comprometre a atendre les exigències que no havien estat ateses i que va establir un 

cronograma, per la qual cosa no quedaven impediments perquè se li negués la llicència. 
 

La hidroelèctrica havia d'haver començat a operar el febrer de 2015 però una sèrie de vagues i l'endarreriment en l'obtenció 
de la respectiva llicència li van impedir complir el termini establert. 

 

La previsió és que, amb l'autorització per començar a inundar l'àrea de la represa i per coincidir amb el període de crescuda 
del riu Xingú, la planta podrà començar a generar energia el març de 2016. 

 
Oposició a l'obra 
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La construcció de Belo Monte, una polèmica presa construïda enmig de la major selva tropical del món, va ser paralitzada en 

diverses oportunitats per vagues d'obrers insatisfetes amb les condicions de treball i per protestes de manifestants que 
s'oposen a l'obra. 

 
La hidroelèctrica va començar a ser construïda al març de 2011 a l’Altamira, ciutat a l'estat de Pará, malgrat la resistència 

d'indis, agricultors, pescadors i ecologistes, que estan preocupats per l'impacte del projecte a l’Amazònia. 

 
L'obra, amb un cost calculat d'uns 10.600 milions de dòlars, va exigir el desplaçament d'entre 16.000 i 25.000 persones, 

segons diversos càlculs. 
 

Belo Monte, alçada sobre el riu Xingú, un afluent de l'Amazones, i que inundarà 506 quilòmetres quadrats de selva, tindrà 
una capacitat de generació mitjana de 4.571 megavats hora i aconseguirà un topall d'11.233 megavats en les èpoques de 

crescuda del riu. 

 
Font: 

EFE Verde (25 de novembre de 2015) 
http://www.efeverde.com/noticias/la-hidroelectrica-de-belo-monte-en-la-amazonia-de-brasil-ya-tiene-licencia/ 

 

Ban: “Tenim a les nostres mans el futur de les generacions venidores” 
 

El secretari general de l'ONU va advocar per què de París surti un acord “universal, ambiciós, creïble i a llarg termini” per 
descarbonitzar l'economia mundial, però també un pacte “solidari amb els més vulnerables i amb compromisos d'adaptació 

per als països en desenvolupament” 
 

El secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, va afirmar avui durant l'obertura de la cimera del clima (COP21) de París que els 

delegats allí presents tenen a les seves mans "el futur de les generacions esdevenidores". 
 

“Estem aquí per escriure el guió d'un futur millor per al 
planeta, un nou futur d'esperança, seguretat i dignitat per a 

tots”, va assenyalar Ban, qui va començar la seva intervenció 

amb una trucada a un minut de silenci en record de les 
víctimes dels atemptats terroristes a França. 

 
El secretari general de Nacions Unides va dir als més de 150 

líders mundials i milers de delegats dels països congregats a 

París: “Estem en el mateix lloc amb un objectiu comú, tenim el 
poder de canviar les coses, triem el camí del compromís, la 

flexibilitat i el consens”. 
 

Ban va apel·lar als líders mundials a “accelerar” l'ambició dels 
compromisos climàtics presentats per a l'acord global de canvi climàtic que es preveu aprovar a París amb la finalitat 

d'aconseguir que la temperatura del planeta no augmenti més de 2 graus a la fi de segle (enfront dels 2,7 graus que 

implicarien les contribucions actuals). 
 

“Ens dirigim cap a un futur baix en emissions i no hi ha volta enrere”, va subratllar. 
 

Ban va advocar per que de París surti un acord “universal, ambiciós, creïble i a llarg termini” per descarbonitzar l'economia 

mundial, però també un pacte “solidari amb els més vulnerables i amb compromisos d'adaptació per als països en 
desenvolupament”. 

 
Va parlar també d'un acord amb compromisos revisables a l'alça cada cinc anys, començant en 2020, i “amb flexibilitat per 

als països de capacitats limitades”. 
 

“El futur del planeta depèn de vostès, no ens podem permetre la indecisió, estem cridats a la transformació del nostre model 

de desenvolupament, la transició ja ha començat però necessitem la seva ajuda i la seva visió per accelerar-lo”, va apel·lar  
 

Ban als líders mundials al final de la seva intervenció. 
 

El secretari general de Nacions Unides va concloure recordant als líders mundials que “la societat civil ha sortit al carrer 

demanant el canvi”, i dient-los que “tenen una responsabilitat moral amb les generacions presents i futures”. 
 

“Siguin valents i ambiciosos per fer d'aquest món un món millor”, va concloure. 
 

Font: 
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El 9% de les escombraries electròniques mundials és generada a Amèrica Llatina 

 
L'any passat Amèrica Llatina va generar el 9 per cent de totes les escombraries electròniques del món, incloent telèfons 

mòbils, monitors de televisió i petits electrodomèstics, segons un estudi de la Universitat de les Nacions Unides (UNU) i 

l'associació d'empreses de la indústria mòbil GSMA. 
 

L'informe adverteix que la quantitat d'aquests residus, coneguts com “i-waste”, 
està creixent a tot el món, superant les 40.000 kilotonelades en 2014. En els 

propers anys, podria pujar entre 5 i 7 per cent a Llatinoamèrica. 
 

Els majors productors de la regió van ser Brasil i Mèxic, que van produir 1.412 i 

958 kilotonelades respectivament, principalment a causa de la gran quantitat 
d'habitants en aquests països. 

 
L'estudi calcula que en mitjana el llatinoamericà produeix 6,6 quilos a l'any, dels 

quals amb prou feines 29 grams correspondria als telèfons cel·lulars. 

 
Solament uns pocs països de la regió compten amb projectes de llei específics sobre la gestió de les deixalles electròniques. 

Per això, l'informe crida a dissenyar polítiques públiques per abordar la recol·lecció i el tractament d'aquests residus. 
 

Segons un informe de la UNU a l'abril, a nivell mundial, Estats Units, Xina i Japó són els països que generen més 
escombraries electròniques a nivell mundial. Solament EUA i Xina representen de forma conjunta gairebé una tercera part 

del total. 

 
Font: 

ONU (3 de desembre de 2015) 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33975#.VmL57OPhCRs 

 

Unió Europea: 
 

Danesos creen un hort urbà capaç de produir 6 tones d'aliments en poc espai 
 

Tota la instal·lació ocupa 163m2 i segons els seus creadors produiria unes 6 tones d'aliments a l'any. 

 
Amb la premissa de transformar espais urbans abandonats en àrees que 

produeixin menjar i ajudin a garantir la seguretat alimentària, el duo de joves 
danesos, Mikkel Kjaer i Ronnie Markussen, va crear la Impact Farm, un 

sistema que d'hort urbà, que promet grans produccions en poc espai, i amb 
poca despesa energètica i d'aigua. 

 

Segons van explicar els joves, el projecte va sorgir de la voluntat de crear una 
unitat que milloraria la seguretat i sobirania alimentària a les àrees urbanes, i 

al mateix temps reduir la petjada ecològica de la producció d'aliments, així 
com crear ocupació a la ciutat i poder adaptar-se al terreny. 

 

L'estructura va ser dissenyada per ser autosuficient quant a l'aigua, la calor i l'electricitat. Tot l'espai necessari per a la 
instal·lació del sistema és de només 163 metres quadrats, on és possible produir herbes, verdures i arbres fruiters. Segons 

els seus càlculs aquesta grandària d'hort és suficient per collir entre tres a sis tones d'aliments a l'any, depenent dels 
aliments triats. Els seus creadors també van dissenyar un model de menor capacitat per a les petites empreses i restaurants. 

I, el model més gran es pot utilitzar per distribuir aliments a les escoles, guarderies, llars d'ancians i molt més. 
 

Un disseny que uneix funcionalitat amb estètica. La idea és tenir una bella finca urbana i ajudar a revitalitzar espais 

abandonats o no utilitzats en ciutats com a estacionaments o edificis abandonats. També és de fàcil muntatge ja que es 
tracta d'un sistema modular i fet de materials reciclats, el qual pot ser desmuntat i transportat a altres llocs quan sigui 

necessari. 
 

El duo confia en l'èxit del projecte en termes de negoci. Però també esperen que sigui una sortida eficaç per ajudar a la 

producció d'aliments en zones de difícil accés i en els campaments de refugiats. 
 

Font: 
EcoCosas (17 de novembre de 2015) 

http://ecocosas.com/agroecologia/dinamarqueses-crean-una-huerta-urbana-capaz-de-producir-6-toneladas-de-alimentos-en-

poco-espacio/ 

 
                   Font: ONU 

 
Font: EcoCosas  

http://www.efeverde.com/noticias/ban-tenemos-en-nuestras-manos-el-futuro-de-las-generaciones-venideras/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33975#.VmL57OPhCRs
http://ecocosas.com/agroecologia/dinamarqueses-crean-una-huerta-urbana-capaz-de-producir-6-toneladas-de-alimentos-en-poco-espacio/
http://ecocosas.com/agroecologia/dinamarqueses-crean-una-huerta-urbana-capaz-de-producir-6-toneladas-de-alimentos-en-poco-espacio/


 
7 

 

Anglaterra es compromet a abandonar l'ús de carbó per a l'any 2025 
 

El Regne Unit es va convertir al primer país del G20 a posar-li data 
de venciment a un dels principals factors que acceleren el canvi 

climàtic: l'ús de carbó com a font d'energia. El govern britànic va 

assegurar que l’abandonarà definitivament per a l'any 2025. 
 

La decisió presa pel Regne Unit és una bona notícia per al medi 
ambient i un gran impuls per a la promoció d'energies renovables. 

Un altre avanç important va ocórrer recentment, ja que els països 
que integren l'Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE) van acordar acabar amb els 

crèdits a l'exportació de tecnologia per a indústries que operin 
amb fonts d'energia a força de carbó, a partir de l'1 de gener de 

2017.  
 

Lauri Myllyvirta, coordinadora de la campanya de Clima i Energia de Greenpeace, sosté que “aquestes decisions signifiquen 

grans avanços cap a la fi de l'era del carbó. A més, els anuncis arriben a la fi d'un any en el qual aquest mineral va estar al 
punt econòmic més baix. Tots els progressos que estem aconseguint al voltant del món ens apropen a la nostra meta final: 

la utilització d'energies 100% renovables per a l'any 2050”. 
 

No obstant això, l'existència de les anomenades plantes “ultra-supercrítiques” en països com Japó o Corea posa en dubte el 
compromís d'aquestes nacions amb la decisió de no invertir més diners en l'exportació de tecnologia vinculada a energies 

contaminants. "La diferència d'emissions de diòxid de carboni, i altres emissions que contaminen l'aire, entre centrals 

“supercrítiques” i “ultra-supercrítiques” és de només un 5%, un valor massa baix com per justificar un tractament especial 
per a aquestes últimes”, va afegir Myllyvirta. 

 
La planta d'energia de Batang, a Indonèsia, contra la qual Greenpeace i altres organitzacions vénen lluitant durant anys, és 

un clar exemple d'un projecte tremendament contaminant i irresponsable, que quedarà al marge d'aquestes noves 

polítiques. 
 

Font: 
Greenpeace (20 de novembre de 2015)  

http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Inglaterra-se-compromete-a-abandonar-el-uso-de-carbon-para-el-ano-

2025/ 
 

289 detinguts a París després d'una marxa dissolta per la policia 
 

El que va començar aquest diumenge com una jornada de mobilització 
ciutadana pacífica i alegre a París, en la vespra de l'obertura oficial del 

cim del clima COP21, va acabar amb enfrontaments entre encaputxats i 

les forces de seguretat a la plaça de la República. Un total de 289 
persones van ser detingudes. 

 
Els enfrontaments es van originar temps després que finalitzés una gran 

cadena humana autoritzada, convocada com a alternativa a la gran 

marxa pel clima i en la qual van participar milers de persones. La 
manifestació inicial havia estat anul·lada a causa de l'estat d'emergència 

instaurat després dels atemptats terroristes del 13 de novembre. 
 

“Una minoria violenta ha volgut organitzar una desfilada prohibida”, va 
explicar aquest diumenge el ministre de l'Interior, Bernard Cazeneuve, a última hora de la tarda. Entre 2.000 i 3.000 

persones es van concentrar a la plaça de la República, segons xifres de la policia, al principi de forma pacífica. Entre els 

presents, “diverses desenes d'individus amb el rostre cobert” es van enfrontar amb les forces de seguretat desplegades als 
voltants de la plaça. Aquests “activistes violents” van llançar projectils als antidisturbis, incloses espelmes que ciutadans 

havien dipositat a la plaça en honor de les víctimes del 13 novembre. Cazeneuve va anunciar que 208 persones havien estat 
detingudes, una xifra que la Prefectura de París va elevar posteriorment a 289. D'elles, 174 estaven sent interrogades. 

 

El titular d'Interior va voler deixar clar que es tractava d'una minoria violenta que no havia de confondre's amb els ciutadans 
pacífics que una hora abans de l'inici dels incidents van formar una cadena humana que va partir de la mateixa plaça. Va 

afegir que els incidents li donaven la raó respecte a les mesures preventives preses, com la prohibició de manifestar-se, el 
control a les fronteres i l'arrest domiciliari de 26 activistes que, segons va assegurar, van participar en “actes violents” en 

manifestacions en el passat. “La fermesa serà total”, va concloure. 

 

 
Font: El País  

 
Font: Greenpeace  

http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Inglaterra-se-compromete-a-abandonar-el-uso-de-carbon-para-el-ano-2025/
http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Inglaterra-se-compromete-a-abandonar-el-uso-de-carbon-para-el-ano-2025/
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El president François Hollande va denunciar l'actitud “escandalosa” dels “avalotadors”. L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, 

va considerar per la seva banda “indigne” convertir la plaça de la República, on s'han concentrat els homenatges a les 
víctimes dels atacs terroristes, en un “lloc d'enfrontaments”. Igualment, el primer ministre, Manuel Valls, va cridar a 

“respectar la memòria de les víctimes”. 
 

Una cadena humana 

 
La violència va entelar així un dia que havia començat amb una instal·lació simbòlica de 22.000 parells de sabates, un acte 

autoritzat per les autoritats, en representació dels manifestants de la marxa anul·lada. Comptava amb el suport explícit del 
papa Francisco, pel qual els organitzadors van triar un parell de sabates negres. “Ens semblava la millor forma de fer 

presents als absents”, va explicar Óscar Soria, de l'associació Avaaz. 
 

A continuació, milers de persones —10.000 segons els organitzadors, 4.500 segons la policia— van fer una doble cadena 

humana entre la plaça de la República i la de Nació, cobrint el recorregut inicialment previst per la marxa proh ibida. “Estat 
d'emergència per el clima” era l'eslògan més repetit i molts presents van denunciar la prohibició de la marxa. La iniciativa es 

va desenvolupar en un ambient festiu i sense cap incident. 
 

Font: 

El País (29 de novembre de 2015) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/29/actualidad/1448810264_292704.html 

 
El volcà Etna viu les erupcions més intenses dels últims vint anys 

 
Segons l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia d'Itàlia, el cràter «Vorágine» ha albergat potents explosions que han 

donat lloc a la formació d'una columna eruptiva de magma, cendra i gas de set quilòmetres d'altura. 

  
 

El volcà Etna, a la illa italiana de Sicília, ha registrat en les últimes hores les erupcions més intenses en dues dècades des 
d'un dels seus cràters, segons va informar avui l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV) italià. 

 

L'activitat registrada en el cràter «Vorágine» ahir i avui es caracteritza 
«per estar entre les més potents de l'Etna de les últimes dues dècades», 

va declarar el INGV, que certifica que continua la «activitat». 
 

«El matí del 4 de desembre, la intensitat de les explosions va créixer 

progressivament culminant, al voltant de les 10.00, hora local (09.00 
GMT) amb formació de fonts de lava i d'una columna eruptiva de magma, 

cendres i gas que es va elevar verticalment almenys 7 quilòmetres», va 
agregar. 

 
L'institut va anunciar que a més es va constatar l'existència de 

«emissions significatives de cendres en el petit cràter que es va formar a 

la part alta de la faldilla oriental del 'nou cràter del sud-est' a la fi de 
novembre». 

 
El INGV va recordar que el cràter «Vorágine» va registrar dues erupcions «particularment intenses» el 22 de juliol de 1998 i 

el 4 de setembre de 1999, «amb característiques similars a les de les dues succeïdes al desembre de 2015». 

 
A més, va avançar que l'anàlisi de les mostres obtingudes procedents del material expulsat per l'Etna serviran en els propers 

dies per definir «les característiques i per reconstruir amb precisió les dinàmica eruptivas d'aquests dos esdeveniments». 
 

Font: 
Abc.es (5 de desembre de 2015) 

http://www.abc.es/sociedad/abci-volcan-etna-vive-erupciones-mas-intensas-ultimos-veinte-anos-201512041911_noticia.html 

 
Canvi climàtic i valorització energètica d'abocadors i incineradores 

 
La Confederació Europea de Plantes de Residus per a la Generació d'Energia 

(CEWEP), és a dir la patronal de les plantes d'incineració respon a un informe 

presentat per Zero Waste, la ACR+ (Associació de les Ciutats i Regions pel 
Reciclatge i la gestió sostenible dels Recursos) sota la coordinació de la consultoria 

Eunomia, pel qual es conclou que no existeixen grans diferències de generació de 
gasos d'efecte hivernacle respecte a la valorització energètica en abocadors de la 

qual es produeix en la incineració. El debat entorn de la conceptualització legal de 

la jerarquia de la gestió de residus està servit. 

 
Font: Abc.es 

 

 
Font: EFEVerde  

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/29/actualidad/1448810264_292704.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-volcan-etna-vive-erupciones-mas-intensas-ultimos-veinte-anos-201512041911_noticia.html
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“La Confederació Europea de Plantes de Residus per a la Generació d'Energia (CEWEP), és a dir la patronal de les plantes 

d'incineració respon a un informe presentat per Zero Waste, la ACR+ (Associació de les Ciutats i Regions pel Reciclatge i la 
gestió sostenible dels Recursos) sota la coordinació de la consultoria Eunomia, pel qual es conclou que no existeixen grans 

diferències de generació de gasos d'efecte hivernacle respecte a la valorització energètica en abocadors de la qual es 
produeix en la incineració. El debat entorn de la conceptualització legal de la jerarquia de la gestió de residus està servit”. 

La patronal europea d'incineradores, la CEWEP, ha emès un comunicat mitjançant el qual expressa la seva preocupació per 
algunes de les conclusions d'un informe coordinat per la consultoria Eunomia juntament amb Zero Waste Europe, Zero 

Waste França i la ACR+, que poden consultar en aquest enllaç. 

La CEWEP entén que, en el context de l'actual Conferència de les Parts 21 (COP21) sobre canvi climàtic que té lloc a París 

del 30 de novembre a l'11 de desembre, organitzat per la UNEP, és perillós llançar el missatge que no existeixen grans 
diferències entre la gestió de residus mitjançant abocador i la incineració des d'una perspectiva climàtica. Segons la CEWEP, 

aquesta afirmació suposa ignorar que la incineració proporciona una major eficiència energètica que la que produeixen la 
recuperació del metà per convertir-lo en electricitat i que, per tant, la incineració se situa més amunt en la jerarquia de 

residus que la valorització energètica que produeixen els farciments sanitaris. 

A més, considera que en l'informe de Zero Waste i la ACR+ solament té en compte l'energia convertida en forma 

d'electricitat mentre que la majoria de les plantes europees incineradores es genera una combinació energètica de calor i 
electricitat i a més s'exclouen els beneficis del reciclatge dels metalls de les cendres resultants de la valorització energètica 

dels residus en aquestes plantes. 

Per la CEWEP, el citat informe manca de transparència metodològica i s'ha fet amb eines simplificades de modelatge. 

Argumenta, a més, que segons quins càlculs contradiuen altres informes que qüestionen els resultats presentats, com, per 
exemple, un estudi que va presentar el Departament de Medi ambient, Alimentació i Assumptes Rurals de Medi ambient del 

Regne Unit (DEFRA) en 2014 relativa a les mateixes qüestions a les quals fa al·lusió l'informe coordinat per Eunomia. 

La CEWEP recorda que la política europea de gestió de residus convida a desviar els residus dels abocadors en la mesura del 

possible i que això contribueix a la mitigació dels gasos d'efecte hivernacle i millora el medi ambient i la salut en evitar la 
contaminació de les aigües subterrànies, l'increment dels lixiviats, la pèrdua de terres i la prevenció que els microplàstics 

presents en els abocadors (ja siguin legals o il·legals) s'aixequin pel vent i vagin a parar a rius o mars. 

No obstant això, l'informe coordinat per Eunomia, titulat “La contribució potencial de la gestió dels residus a una economia 

baixa en carboni” presenta també altres arguments, a més de fer una anàlisi amb propostes que no solament es focalitzen 
exclusivament en la qüestió dels abocadors versus incineradores. L'informe planteja fins a 11 recomanacions de millora de la 

gestió de residus a reconsiderar i, amb això, contribuir a una descarbonització del sector. 

Respecte als arguments pels quals Zero Waste i la ACR+ plantegen una millor gestió dels abocadors abans que la solució 

passi per les incineradores, s'afirma que: 

En els farciments sanitaris, el metà captat, ja sigui per ser valoritzat energèticament o sigui cremat, es converteix en CO2, i 

el metà no captat pot oxidar-se en la superfície de l'abocador. Aquestes emissions tenen lloc sobre un llarg període de 
temps. Al revés, si el mateix tipus de residus és incinerat, les emissions de CO2 tenen lloc immediatament. Segons els autors 

de l'informe, aquest element temporal hauria de ser considerat ni que sigui perquè el ritme de les emissions pot sobrepassar 
el del creixement de biomassa que és capaç d'emmagatzemar-les. 

L'informe també assenyala que el principal problema en aquesta matèria se centra en com es contempla la jerarquia de la 
gestió de residus, en la mesura en què la UE considera que les incineradores són compreses com a instal·lacions de 

“valorització” quan responen a determinats criteris d'eficàcia energètica. Encara que el raonament pugui ser discutible, un 
estudi recent del Joint Research Center (el centre comú de Recerca de la UE) suggereix que aquest criteri d'eficàcia hauria 

de flexibilitzar-se en aquells països o zones en les quals les temperatures siguin més elevades. Aquest raonament no tindria 

en compte que la simple substitució dels farciments sanitaris per la incineració no aporta més que febles beneficis climàtics, 
quan no un agreujament de les emissions quan les fonts energètiques estan en vies de descarbonització. 

D'altra banda, es considera que, ja que les energies renovables estan destinades a fer front al canvi climàtic, resulta 

contradictori el suport a energies que contribueixen al canvi climàtic. L'argument a favor de la valorització energètica dels 

residus com un “recurs renovable” no se sosté davant la jerarquia dels mètodes de tractament de residus. A mesura que els 
països millorin la seva prevenció, la reutilització i el reciclatge, hi haurà cada vegada menys residus disponibles, fent 

desaparèixer, progressivament, aquesta font d'energia “pretesament renovable”. 

El sistema d'intercanvi de quotes d'emissions no concedeix cap quota gratuïta per a la producció d'electricitat (excepte 

explicades excepcions). No obstant això, les instal·lacions de valorització energètica de residus no estan incloses en aquest 
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sistema, la qual cosa suposa una subvenció indirecta. En aquest sentit es recorda que una incineradora energètica emet 

600g de CO2 per kWh produït, és a dir, el doble de la intensitat de carboni d'una central elèctrica de gas moderna. 

L'informe conclou que, en lloc de centrar-se en els residus mentre que una potencial font d'energia suposadament 
renovable, es deuria més aviat posar l'accent en la manera de retenir, de la millor manera possible, l'energia grisa dels 

materials i dels béns. Això és, retenir l'energia que no es veu però que està inclosa en el material o bé i que correspon, per 

tant, a la quantitat d'energia que ha estat necessària per produir-ho. I a, la seva vegada, enfocar-se en la reducció de la 
producció de residus en primera instància. 

 
Font: 

EFEVerde (6 de desembre de 2015) 

http://www.efeverde.com/opinion/cambio-climatico-y-valorizacion-energetica-de-vertederos-e-incineradoras-por-alexandra-
farbiarz-mas/ 

 
Espanya: 

 
Un segell distingirà a empreses per fabricar productes sense obsolescència programada 

 

L'esperit de resistència dels consumidors cap a l'obsolescència programada, l'estratègia comercial de reduir deliberadament 
la vida d'un producte per incrementar el seu consum, està creixent. I a aquesta tendència opositora se sumen ara les 

pròpies empreses. Enfront dels molts fabricants que dissenyen productes o serveis de tal manera que, després d'un període 
de temps calculat per endavant, es tornen obsolets o 

inservibles aconseguint l'increment de les vendes i 

l'acceleració del consum, hi ha d'altres disposats a 
abandonar aquestes pràctiques. Un exemple molt 

conegut a Euskadi és el de Koopera, un projecte 
dedicat a la reutilització d'aparells elèctrics i 

electrodomèstics. 
 

Aquesta organització i la resta de les quals rebutgen 

l'elaboració de productes dissenyats per morir 
ràpidament, podran ser distingides amb un segell que 

certifiqui aquestes bones pràctiques. Es tracta del 
segell ISOPP, innovació Sostenible sense 

obsolescència programada, al que pot aspirar 

qualsevol organització que compleixi un decàleg de 
bones pràctiques. Entre elles destaquen que els 

productes siguin reparables per un cost menor al de comprar un de nou o que la garantia del producte sigui superior als dos 
anys obligatoris per llei. El nou d'aquest segell és que s'atorga a més de manera gratuïta. 

 

La iniciativa s'ha engegat per Fundació Feniss, que neix amb l'objectiu difondre què és l'obsolescència programada i com 
afecta al conjunt de la societat en el seu moment a dia i en l'entorn. L'impulsor d'aquesta corporació és Benito Muros, un 

enginyer conegut per la seva bombeta dissenyada per durar 90 anys. Va sortir malparat amb el seu invent perquè la 
indústria es va rebel·lar contra ell però lluny de rendir-se Muros va emprendre la seva particular batalla contra l'anomenada 

obsolescència programada que ha cristal·litzat en la Fundació Feniss. Des d'ella, a més de l'incentiu del segell certificador, 
donaran suport a emprenedors i empresaris fabricadors de productes de llarga durada, sense data de caducitat programada. 

"Ja tenim més de 100 projectes que aspiren a rebre les nostres ajudes. Són de diversa naturalesa, des d'aquells enfocats a 

l'estalvi energètic com a màquines d'ús sanitari destinades a reduir la psoriasis". Les triades mitjançant concurs rebran una 
aportació econòmica a determinar pels patrocinadors de la fundació Feniss, i que servirà per contribuir al desenvolupament i 

llançament del projecte guardonat. 
 

De forma paral·lela la fundació té contacte amb els partits polítics amb el propòsit que incloguin mesures contra 

l'obsolescència programada als seus programes electorals. Fa un any, països com França van aprovar, dins de l'anomenada 
Llei de Transició Energètica, multes de fins a 300.000 euros i penes de presó de fins a dos anys per als fabricants que 

programin la fi de la vida útil dels seus productes. La norma està pendent de ser ratificada. A Alemanya, el partit dels Verds 
va presentar un estudi i va proposar algunes solucions, mentre a Bèlgica s'adoptava una resolució sobre aquest tema al 

Senat. 
 

Muros vol que s'implantin a Espanya mesures similars. "No em declaro anticapitalista però hem de créixer de forma 

sostenible i no amb el descontrol que s'està fent, i fins i tot transitar cap a un model econòmic no basat en el creixement 
com l'implantat actualment. Però per a això és necessari un procés de transició mínim de 20 anys. Mentrestant podem anar 

reduint aquestes pràctiques d'usar i tirar", explica Muros. 
 

L'obsolescència programada afecta el planeta a causa de l'esgotament de les matèries primeres, en fabricar amb una curta 

data de caducitat. Això contribueix a augmentar les emissions de CO2 que s'emeten a l'atmosfera. I, d'altra banda, afecta al 

 
Font: El Diario 

http://www.efeverde.com/opinion/cambio-climatico-y-valorizacion-energetica-de-vertederos-e-incineradoras-por-alexandra-farbiarz-mas/
http://www.efeverde.com/opinion/cambio-climatico-y-valorizacion-energetica-de-vertederos-e-incineradoras-por-alexandra-farbiarz-mas/
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model econòmic del creixement permanent i sense control, endeutant i arruïnant a famílies, empreses i fins a països per 

complet. 
 

La idea de la fundació és crear en conjunt amb els ciutadans un nou model industrial, econòmic i social basat en la 
sostenibilitat, en el respecte pel medi ambient i per les persones, basat en l'economia de ben comuna. 

 

Una altra de les accions serà la creació i extensió per tot el territori nacional de centres de reparacions de productes. Seran 
els denominats “Espai sostenible, no tiris, aprèn i repara”. Ja s'ha creat el primer, situat al cèntric barri del Raval de 

Barcelona, on està situada també la seu la fundació. Volen desenvolupar també una aplicació mòbil mitjançant la qual el 
consumidor podrà escanejar el codi de barres dels productes i conèixer la petjada de carboni completa, lloc de fabricació, 

vida útil, cost de reparació aproximat en cas d'avaria, etc. 
 

El documental Comprar, tirar, comprar, dirigit per Cosima Dannoritzer, i estrenat en 2011, resumeix en 42 minuts per què 

els productes duren cada vegada menys. 
 

Font: 
El Diario (20 de novembre de 2015) 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/obsolescencia-programada-sello-certificacion-empresas-partidos_0_454254701.html 

 
Pacte sobre l'Aigua i el Canvi Climàtic de la Cimera de París, Espanya s'hi apunta 

 
Espanya s'ha sumat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, al primer Pacte sobre l'Aigua i el Canvi 

Climàtic (Pla d'Acció per a l'adaptació al canvi climàtic a les conques), que s'ha materialitzat aquest dimecres a la Cimera del 
Clima de París. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reivindicar el paper dels organismes de conca en la gestió sostenible de les 

polítiques públiques d'aigua i d'adaptació als reptes del canvi climàtic.  

 
A l'acte han acudit, entre d’altres, la ministra d'Ecologia, 

Desenvolupament i Energia de França, Ségolène Royal, el 
ministre de l'Ambient de Perú, Manuel Polze, la directora 

general de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Valvanera 

Ulargui, i el president de la Confederació Hidrogràfica del 
Guadalquivir, Manuel Romero, en representació de tots els 

organismes de conca d'Espanya (tant les Confederacions 
Hidrogràfiques de competència estatal com els organismes 

autonòmics), que han subscrit aquest Pacte. 

 
En aquesta trobada s'ha posat de manifest que el canvi 

climàtic té cada vegada més afecció en la quantitat i 
qualitat de l'aigua dolça continental i en els ecosistemes 

aquàtics, especialment pel que fa a la intensitat i a la 
freqüència creixent dels esdeveniments hidrològics extrems, tals com a inundacions i sequeres, així com en la pujada del 

nivell dels oceans, que amenacen la seguretat, el desenvolupament econòmic i social i al medi ambient. 

 
També que les conques hidrogràfiques, que són els àmbits naturals on l'aigua flueix en la superfície o en el subsòl, són els 

instruments més adequats per a la gestió dels recursos hídrics. 
 

Així, amb aquest Pacte sobre l'Aigua i el Canvi Climàtic es persegueix reconèixer el paper estratègic que tenen els 

organismes de conca en la definició i en la gestió de les polítiques públiques d'adaptació al canvi climàtic a través de la 
planificació hidrològica.  

 
Paral·lelament, amb aquesta iniciativa es pretén demandar més finançament per a aquests organismes, a fi d'assegurar la 

cooperació, la coordinació, l'intercanvi d'informació, el diàleg, la consulta i la prevenció dels conflictes entre totes les parts 
involucrades. 

 

D'aquesta forma, s'encoratja a les entitats implicades a sostenir el finançament d'estudis previs i d'accions per a l'adaptació 
al canvi climàtic a escala de conca hidrogràfica.  

 
Una visió compartida per la delegació espanyola, "perquè la planificació hidrològica és la base de la nostra política de l'aigua 

i del nostre model de gestió", ha assenyalat el president de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir.  

 
Romero ha precisat que "en la nostra acció internacional hem abanderat el sistema de planificació per conques com el més 

idoni per dur a terme una gestió sostenible de l'aigua, ja capaç d'adaptar-se als reptes que planteja el canvi climàtic". En 
aquest sentit, ha recordat que "Espanya exerceix un paper actiu en l’INBO a través de la Xarxa Mediterrània d'organismes de 

conca". 
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El president d'aquest organisme de conca ha considerat "necessari reforçar la cooperació entre les institucions implicades i, 

en particular, entre els organismes de conca per facilitar la transferència d'experiències i coneixements tècnics sobre les 
millores pràctiques en la gestió de conca i en l'adaptació al canvi climàtic". 

 
Aquest pla d'acció per a l'adaptació al canvi climàtic en les conques hidrogràfiques es basa en quatre objectius clau. D'una 

banda, reforçar les capacitats i els coneixements, pel que es proposa desenvolupar xarxes de vigilància i intercanvi de dades 

a escala de conca, així com sistemes d'informació sobre l'aigua que serveixin com a eina d'ajuda en la presa de decisions per 
dur a terme les mesures d'adaptació.  

 
En segon lloc, es proposa adaptar la planificació i la gestió per conca al canvi climàtic a través de l'avaluació dels impactes 

del canvi climàtic i l'elaboració d'estratègies d'adaptació, de plans de gestió i de programes d'acció. En aquest sentit, el 
pacte subratlla la necessitat d'establir un ús més eficient i durador dels recursos hídrics a través d'un millor control de la 

demanda i l'augment dels recursos disponibles mitjançant, per exemple, programes d'eficiència hídrica en els usos, o 

modernització de les xarxes.  
 

Aquesta proposta té també com a objectiu reforçar les capacitats institucionals dels organismes de conca a les xarxes i 
plataformes existents i, finalment, l'elaboració de programes d'inversió i mecanismes de finançament sostenibles per a 

l'engegada de plans i programes d'acció. 

 
Font: 

EFE Verde (3 de desembre de 2015)  
http://www.ecoticias.com/co2/109742/Pacto-AguaCambio-Climatico-Cumbre-Paris%E2%80%99-Espana-apunta 

 
El Govern torna a nomenar avui directora general de Mines a María José Asensio 

 

El Govern andalús té previst reposar avui a María José Asensio en el seu càrrec de directora general de Mines, al qual va 
renunciar a l'agost passat després de la seva imputació per prevaricació, després de considerar en el seu moment la 

jutgessa instructora que hi havia indicis que va poder participar 
en la manipulació del concurs d'adjudicació de la mina de 

Aznalcóllar. 

 
Fonts de l'Executiu han confirmat a Andalucesdiario que el 

nomenament d'Asensio avui “és pràcticament segur”. Ni tan 
sols han volgut esperar una setmana: amb prou feines 24 hores 

després de l'arxiu judicial, la presidenta Susana Díaz ha decidit 

restituir el bon nom de la seva directora de Mines, objecte de 
duríssimes desqualificacions arran de la seva imputació. 

 
El Consell de Govern va acceptar llavors la seva dimissió, però 

amb el compromís de nomenar-la de nou si la imputació no 
prosperava, com finalment ha ocorregut en arxivar la jutgessa 

el cas. 

 
El seu president en funcions, Manuel Jiménez Barris, va deixar llavors molt clar el suport de l'Executiu al treball d'Asensio i 

de la resta de funcionaris que van participar al concurs, sis dels quals també estaven imputats: “Hi ha una plena convicció 
del Govern sobre la correcció de l'actuació de la directora general i dels funcionaris”. 

 

“Anem amb compte amb l'honor de les persones. El Govern esperarà a la presa de declaració davant la jutgessa, fixada pel 
17 de setembre, per cobrir la plaça: si tot acaba com esperem, serà restituïda en el seu lloc”. Van ser les paraules del 

president en funcions durant la roda de premsa en què va donar a conèixer el cessament voluntari de la directora general de 
Mines. “No s'està investigant un delicte de corrupció”, va dir per dues vegades el vicepresident, que substituïa a Susana Díaz 

en la Presidència per la baixa maternal d'aquesta. 
 

Font:  

Andaluces.es (10 de novembre de 2015) 
http://www.andalucesdiario.es/politica/el-gobierno-vuelve-a-nombrar-hoy-directora-general-de-minas-a-maria-jose-asensio/ 

 
El Massís d’ Anaga completa la xarxa de Reserves de la Biosfera a Canàries 

 

El Parc Natural del Massís de Anaga, a Tenerife, ha rebut el títol que li acredita com a Reserva Mundial de la Biosfera, una 
figura de protecció de la Unesco que representa una nova manera d'entendre el binomi entre conservació i 

desenvolupament i que els veïns esperen que serveixi per millorar les seves condicions de vida. 

 
Font: Andaluces.es 
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L'espai natural ha rebut aquesta 
distinció en un acte institucional 

aquest dilluns en el Cabildo de 
Tenerife, en el qual han participat 

representants veïnals i dels 

ajuntaments de Santa Cruz, 
Tegueste i La Laguna. 

 
Els veïns Félix González i Alberto 

Perera, els habitants de major i 
menor edat, respectivament, han 

estat els encarregats de recollir la 

certificació de la Unesco, en 
representació de les 20.000 

persones que tenen la seva 
residència en aquesta zona natural. 

 

Amb una superfície de 48.000 hectàrees, repartides en terra i mar, la Reserva de la Biosfera del Massís de Anaga acull una 
de les millors representacions del bosc verd canari, la laurisilva, ha explicat Marisa Teixidor, presidenta del consell científic 

del programa Naturalesa i Home a Espanya. 
 

Dins la nova reserva de la biosfera, ha explicat, se situa la zona amb més espècies endèmiques per metre quadrat d'Europa, 
inclosos 40 animals i vegetals en perill d'extinció, a més d'un conjunt de béns immobles de gran valor arquitectònic, cultural 

i històric que cal mantenir i conservar. 

 
La Xarxa de Reserves de la Biosfera explica a Canàries amb set espais protegits, amb una superfície total de 820.120 

hectàrees, de les quals 468.068 són terrestres i 352.052, marines. 
 

Font: 

EFE Verde (1 de desembre de 2015) 
http://www.efeverde.com/noticias/el-macizo-de-anaga-completa-la-red-de-reservas-de-la-biosfera-en-canarias/ 

 
Rajoy es compromet a tramitar una ‘Llei de Canvi Climàtic’ 

 

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha promès a París, que si guanya les eleccions el proper 20 de desembre, el Govern 
aprovarà una Llei de Canvi Climàtic que de "coherència" a les polítiques de reducció de gasos d'efecte hivernacle.  

 
En una roda de premsa oferta a París on assisteix a la inauguració de la Conferència de les Parts de la Convenció Marco de 

Canvi Climàtic de l'ONU (COP21), el president ha avançat que aquesta nova norma serà un "marc institucional únic" que 
afavoreixi les polítiques que redueixin més emissions i que més ocupació fomentin i que posi "racionalitat" a la fiscalitat 

ambiental, no amb més imposats sinó reorganitzant els ja existents.  

 
Serà, -ha dit-, un marc institucional "únic", que doti d’ "agilitat i coherència" les actuacions i promourà aquelles que tinguin 

una major capacitat de reduir més emissions al menor cost, tenint en compte el seu impacte sobre l'activitat econòmica i la 
creació d'ocupació.  

 

A més, ha anunciat que amb la nova Llei, que s'aprovaria en la següent legislatura, es farà un disseny a mitjà termini, 
coordinat i de tots els recursos que les administracions públiques destinin al compliment dels objectius de canvi climàtic i 

que racionalitzarà la fiscalitat ambiental perquè contribueixi a aconseguir els objectius en matèria de canvi climàtic, 
creixement i ocupació.  

 
Segons ha explicat, aquesta normativa coordinarà "tots" els programes i actuacions de suport a l'eficiència energètica i, "en 

particular" en els àmbits de transport, edificació i enllumenat públic, a les tecnologies renovables i a la R+D en innovació per 

a la consecució d'objectius de reducció d'emissions i d'adaptació al canvi climàtic.  
 

En suma, el president del Govern ha manifestat que la Cimera de París té el "sentit clar" de "cridar l'atenció" sobre un 
assumpte "clar" i "important". Al seu judici, els 196 països que es donen cita a la capital francesa, han de tractar de "posar 

remei a l'escalfament global" i d’"implicar a tots". "O bé estem implicats tots o bé serà molt difícil la lluita contra el canvi 

climàtic", ha sentenciat.  
 

En tot cas, fins a la COP de París, ha dit que s'han produït avanços importants doncs ha recordat que quan es va signar el 
Protocol de Kyoto en 1997, ho van fer 36 països, mentre que en l'actualitat, han expressat compromisos 186 països que 

suposen el 96 per cent de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.  
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Així mateix, ha anunciat que Espanya duplicarà les seves aportacions mundials a projectes de reducció d'emissions de gasos 

d'efecte hivernacle fins als 900 milions d'euros l'any.  
 

"El canvi climàtic és el major repte mediambiental al qual ens enfrontem avui i planteja grans desafiaments ambientals i 
econòmics i per això necessita una resposta global i ambiciosa a París", ha reclamat.  

 

Rajoy creu que a la Cimera del Clima s'ha de "proposar al món una nova senda baixa en emissions" que permeti mantenir 
l'escalfament global per sota de 2 graus centígrads i, "al mateix temps", una agenda que demani i busqui un acord "global, 

ambiciós i jurídicament vinculant que comprometi a tots".  
 

Igualment, ha defensat que Espanya afronta la COP21 "des del compromís" perquè assumeix els compromisos de la Unió 
Europea i ha relatat alguns programes engegats per l'Executiu, com els de renovació de flota, actuacions de millora de 

l'eficiència energètica, entre uns altres i ha dit que en 2030 se seguirà mantenint l'ambició, perquè, almenys es reduiran les 

emissions en un 40 per cent en aquesta data. 
 

Rajoy ha recordat altres de les mesures engegades, com la mobilització de recursos financers a països en desenvolupament, 
de manera que en els últims quatre anys Espanya ha aportat 1.400 milions d'euros i ha acordat una contribució de 120 

milions d'euros al Fons verd pel clima per al període 20105 a 2020.  

 
En resposta a si Espanya està "legitimada" per estar a la Cimera després de l'augment de les emissions en 2014, el 

president ha defensat que "absolutament" i ha agregat que si Espanya es compara amb els 190 països que estan avui a 
França "amb més arguments".  

 
Referent a això, ha assenyalat que Espanya ha complert els compromisos del Protocol de Kyoto i en 2013 tenia un 20 per 

cent menys d'emissions per habitant que la mitjana de la Unió Europea i que entre 2012 i 2013 les emissions de CO2 van 

caure un 7 per cent. No obstant això, ha admès que l'augment de 2014 "és veritat" però ha justificat aquesta pujada en què 
aquest va ser "un any de creixement".  

 
"Hem complert els primers compromisos, estem complint els compromisos fixats entre 2013 i 2020 i ho farem sense 

comprar drets d'emissió. Espanya està donant aquesta batalla i juntament amb la resta dels països del món, estic convençut 

que anem a guanyar", ha postil·lat.  
 

En aquest context, Rajoy ha agraït al president de França la seva "hospitalitat i treball en aquesta cimera, especialment en 
aquests moments tan difícils", en relació amb els atemptats terroristes a París fa quinze dies. 

 

Font: 
Ecoticias (1 de desembre de 2015) 

http://www.ecoticias.com/co2/109615/Rajoy-compromete-tramitar-Ley-Cambio-Climatico 
 

Madrid prohibeix aparcar al centre als no residents per contaminació 
 

Per segona vegada en tres setmanes, l'Ajuntament de Madrid ha restringit el tràfic al centre de la ciutat per combatre la 

contaminació. Els conductors no podran aparcar aquest dijous entre les 9 i 21 hores a les zones regulades per parquímetres 
(places blaves i verdes) si no són residents. L'Ajuntament ha pres la decisió (que va ser comunicada a les 21:30 hores a 

través de les xarxes socials i el departament de comunicació) després que diverses estacions de la xarxa de mesurament, 
superessin els 200 micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic tres dies consecutius. Es manté, a més, la limitació 

màxima de velocitat a 70 quilòmetres per hora a l’ M-30 i en les vies d'accés. 

 
Madrid ha entrat en la tercera jornada amb els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) disparats. En compliment del protocol 

anticontaminació aprovat per Ana Botella (PP) al març de 2015, el Govern d'Ara Madrid ha engegat el denominat Escenari 2. 
Aquest inclou la prohibició d'aparcar a les zones de Servei d'Estacionament Regulat (SER) en superfície —unes 250.000 

places, entre blaves i verds— als no residents a partir de les 09.00, hora en la qual es desactivaran els parquímetres. El nou 
escenari manté la limitació de velocitat a 70 quilòmetres per hora en la via de circumval·lació M-30 i en les carreteres 

d'accés a Madrid (tant d'entrada com de sortida), la recomanació d'usar el transport públic i deixar el cotxe en marxa, a més 

de prevenir a les persones amb problemes respiratoris perquè limitin l'exercici físic a l'aire lliure. 
 

L'Ajuntament anuncia que aquesta vegada multarà als no residents que aparquin a les zones SER situades al centre de la 
capital. En l'anterior episodi de contaminació alta, registrat el passat 12 de novembre, les autoritats municipals van ser 

flexibles i no van sancionar a tots els que havien incomplit les normes. 

 
En aquella ocasió, en l'ametlla central de Madrid, ocupada en la seva major part pel SER, el trànsit de vehicles, va baixar fins 

a un 10%. La sorpresa va arribar amb les xifres de tràfic als afores: tan sols va disminuir al voltant d'un punt i mig. És a dir, 
molts conductors van deixar els seus vehicles aparcats fora de la M-30 i des d'allí van prendre els transports públics. 
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En el cas que el nitrogenàs no remeti en els propers dies, es pot aconseguir fins i tot l'escenari 3 a final de setmana, la qual 

cosa implicaria que, per primera vegada, solament podrien circular per l'interior de l’ M-30 els cotxes la matrícula dels quals 
acabi en nombre parell els dies parells i els de matrícula imparell, els imparells. 

 
Les previsions de l’Aemet (Associació Estatal de Meteorologia) no conviden a l'optimisme. L'anticicló romandrà almenys 

durant una setmana més a la regió. Fins i tot, adverteixen des de l'agència, es podria estendre a 10 dies, de manera que 

l'episodi de pol·lució s'allargaria fins a l'11 de desembre. 
 

Madrid rep la mateixa contaminació dels tubs de fuita tots els dies, però a causa de la situació d'estabilitat climatològica la 
ciutat no es ventila i la pol·lució roman. 

 
La jornada d'ahir es va complicar, a més, en augmentar les partícules en suspensió PM10. Són de grandària tan reduïda, 10 

micròmetres de diàmetre, que aconsegueixen sense trobar cap obstacle les vies respiratòries, provocant una major afecció 

en les mateixes. 
 

A diferència del que va ocórrer l'última vegada que es va prohibir l'aparcament a no residents al centre (el passat 13 de 
novembre), l'Ajuntament i la Comunitat han disposat una resposta coordinada per pal·liar els problemes de transport als 

ciutadans. Per garantir la mobilitat, la Comunitat de Madrid habilitarà 132 vagons més de Metre en hores punta, de 7.30 a 

9.30 i de 18.00 a 20.00, amb capacitat per traslladar a 42.000 persones. A més, Metre reforçarà l'atenció en les estacions 
per a tasques d'informació i regulació del tràfic. L'Ajuntament, per la seva banda, reforçarà el transport públic amb 55 línies, 

en torn de matí i tarda. 
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L'aire del Morell segueix albergant components nocius per a la salut 
 

El segon estudi de la plataforma Cel Net manifesta que, respecte al primer informe, s'han reduït en un 33% els nivells de 

contaminants en l'aire del municipi El 
Morell. 

 
Malgrat tot, els nivells d'àcid acètic i l'1,3 

butadiè superen el llindar perjudicial per a 

la salut de les persones. L'1,3 butadiè és un 
compost cancerigen i teratogen, és a dir, 

que pot produir malformacions en el fetus. 
 

D'altra banda, l'àcid acètic, que no 

sobrepassava els nivells en l'anterior estudi, 
pot ser perjudicial per a les vies 

respiratòries i provocar edemes pulmonars, 
segons Cel Net. Amb tot, s'han detectat 

més de 100 productes contaminants a l'aire 

en l'estudi realitzat al Morell. 
 

En el primer informe, elaborat al juny de 
2014, van participar altres tres municipis, també propers al polígon nord del Complex Petroquímic de Tarragona: Constantí, 

Perafort-Puigdelfí i Vilallonga del Camp. 
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oticia/15219 

El jutge no veu delicte en el soroll de la pista 
del Prat 

Veïns d'una urbanització de la localitat barcelonina de 
Gavà van portar a judici a l'expresident d'Aena, 
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Manuel Azuaga, i a excàrrecs dels departaments de Medi Ambient i Foment, per els qui van demanar penes de fins a tres 

anys de presó pels sorolls generats per la tercera pista de l'aeroport del Prat. Conclòs el judici, el jutge no ha vist delicte en 
la seva actuació i ha absolt a Azuaga, a l'exdirector general d'Aviació Civil del Ministeri de Foment Manuel Bautista, a 

l'exdirector general de Qualitat Ambiental Jaime Alejandre, a l'exresponsable d'adreça ambiental de les obres d'ampliació de 
l'aeroport Francesc Xavier Montoro, i a l'exdirector del Pla Barcelona Francisco Gutiérrez. 

El jutge considera que cap dels cinc acusats va prendre cap decisió que anés més enllà de les seves funcions, que consistien 
a ocupar-se de l'execució d'una obra, la tercera pista, planejada i estructurada molts anys abans que ells entressin a formar 

part del projecte. «Cap d'ells va intervenir en la presa de decisions transcendentals com van ser on se situaria la tercera 
pista o la configuració de les rutes dels avions».  

Els cinc processaments van defensar que les obres d'ampliació de l'aeroport del Prat van complir les condicions establertes a 
la declaració d'impacte ambiental. El magistrat descarta que volguessin cometre un delicte, ja que «la seva actuació es va 

encaminar a neutralitzar-ho», assenyala en la sentència, a la qual ahir va tenir accés aquest diari. 

El cas estava derivat d'una querella impulsada per diverses entitats veïnals de Castelldefels i Gavà. La recerca va començar 

en 2004, quan va entrar en funcionament la tercera pista, la causant d'una problemàtica de contaminació acústica en 
diversos nuclis habitats en els limítrofs de l'aeroport. 

L'Associació de Veïns de la Platja de Gavà va arribar al final com a única acusació, ja que les altres tres entitats que 

impulsaven la querella van acceptar un acord l'any passat. De fet, van convenir retirar-se de la causa a canvi de la 

constitució d'una Comissió de Mediació sobre els sorolls generats per l'aeroport i que els imputats es fessin càrrec de les 
costes judicials. 

El jutge ha alliberat per la seva banda del pagament de les costes del judici a l'associació de veïns de Gavà, que segueix 

defensant que són els més perjudicats pel baluern dels avions, sense que les modificacions que es van introduir en 2006 en 

la configuració de les pistes suposessin cap alleujament a les insuportables molèsties de soroll que sofreixen. 

El jutge assenyala en la sentència que el delicte contra el medi ambient exigeix «contravenir a la legalitat vigent, però és 
que a més en cap cas s'ha provat que els acusats actuessin dolosament en l'exercici del seu càrrec. 

Aena, que va ser defensada durant el procés judicial per l'advocat Rafael Entrena, va desemborsar 19 milions d'euros en una 
solució provisional per minimitzar els sorolls de la tercera pista que van mobilitzar als veïns de Castelldefels i Gavà. 

Font: 
El Mundo  (10 de novembre de 2015) 

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/11/10/5641daa0268e3e38628b458d.html 

Entitats i ONGs promocionen el #GivingTuesday per aconseguir mobilitzar la ciutadania i recaptar ajuda i 

recursos 

Després del #BlackFriday i el #CyberMonday, dues iniciatives importades dels Estats Units per a potenciar les compres 
nadalenques anticipades es completen aquest dimarts amb el #GivingTuesday, una jornada dedicada a mobilitzar la 

ciutadania perquè doni temps, aliments, objectes o diners a projectes socials. Diverses entitats i ONGs catalanes s’han 

adherit al moviment amb l’esperança que incentivi els donatius en aquest àmbit i s’hi poden trobar des de projectes ja 
coneguts com el Banc dels Aliments, la Creu Roja o Metges sense Fronteres, a d’altres més minoritaris com el Casal dels 

Infants del Raval o la fundació Adsis. L’objectiu final és potenciar les accions solidàries. 

Fer una aportació econòmica per la crisi de refugiats, en un projecte per reduir la mortalitat infantil a Bolívia, comprar 

aliments per al Gran Recapte del Banc dels Aliments, donar sang per primera vegada, apadrinar a un investigador, oferir-se 
voluntari per ajudar a fer els deures els nens de famílies més desafavorides o donar diners per salvar els cadells de linx al 

Marroc…. Són alguns dels projectes més destacats que es promocionen a l’espai web en català que s’ha elaborat del 
#GivingTuesday, una iniciativa importada dels Estats Units que pretén mobilitzar, aquest dimarts, primer de desembre, la 

ciutadania perquè participi en accions solidàries. El moviment fa 3 anys que va néixer a l’altra banda de l’Atlàntic i aquest 

2015 s’ha impulsat a l’estat espanyol i a Catalunya, on desenes de projectes s’han sumat a la iniciativa per intentar recaptar 
nous socis, noves donacions o nous voluntaris per tirar endavant projectes de caràcter merament socials, però també al 

voltant del medi ambient o la investigació biomèdica, en un moment on les necessitats han estat creixents a causa de les 
dificultats econòmiques que s’han viscut al país. Des del portal que aglutina els diferents projectes, es donen idees per tirar 

endavant iniciatives amb la família, amb l’entorn escolar, la universitat o les organitzacions empresarials, i a través d’un 
vídeo es promociona que ”hi ha dies per tot” i que el #Giving Tuesday és ”un dia per donar” perquè ”el món és com el fem”. 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/11/10/5641daa0268e3e38628b458d.html
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Metges sense Fronteres, Creu Roja, Unicef, el Banc de Sang i de Teixits, la Universitat Pompeu Fabra, WWF, o la Fundació 

Josep Carreras són algunes de les empreses que donen suport al primer #GivingTuesday català i que s’escampa amb força a 
través de les xarxes socials. 

 
Font: 

Vilaweb (30 de novembre 2015) 

http://www.vilaweb.cat/noticies/entitats-i-ongs-promocionen-el-givingtuesday-per-aconseguir-mobilitzar-la-ciutadania-i-
recaptar-ajuda-i-recursos/ 

El canvi climàtic amenaça de devorar les platges de Catalunya  

Les platges catalanes perdran gran part de la seva amplada, en alguns casos fins a 80 metres, si prossegueix l'augment 
global del nivell del mar i se superaran els 50 i fins i tot els 90 centímetres a finals de segle, tal com indiquen dos dels 

principals escenaris o projeccions elaborats pe l'IPCC, el grup d'experts en canvi climàtic de l'ONU. A més, fora que s'adoptin 
mesures dràstiques, tot indica que la sorra supervivent patirà també una gran erosió quan arribin els tradicionals temporals 

de llevant. 

"Hi haurà una gran variació perquè no totes les platges tenen el mateix pendent, el mateix grau d'artificialitat i la mateixa 

orientació, factors que les fan més o menys vulnerables, però hi ha elevades possibilitats que moltes quedin reduïdes 
dràsticament (més del 50%) o fins i tot desapareguin del tot", adverteix Agustín Sánchez-Arcilla, catedràtic de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) i director del seu Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM). El 39% de les platges de Catalunya 

i el País Valencià es troben en una situació "molt vulnerable", segons un estudi del LIM. 

Per regla general, diu Sánchez-Arcilla, un augment d'un 
metre en el nivell del mar equival a una pèrdua de 100 

metres d'amplada en una típica platja arenosa de poc 

pendent (1%), com algunes de la Costa Daurada i el 
Maresme, així com en bona part dels deltes de l'Ebre, el 

Llobregat i el Ter-Fluvià. En canvi, a les platges més 
costerudes i estretes, com passa a la Costa Brava, la pèrdua 

descendeix. "Les platges més naturals i les menys obertes 
resistiran millor", considera el director del LIM-UPC. 

A partir d'imatges àrees digitalitzades, l'equip del LIM-UPC 
ha adaptat els augments del nivell global del mar calculats 

per l'IPCC a la morfologia real del litoral mediterrani. En 
l'anàlisi concreta de les platges de Barcelona, amb una 

amplada màxima que oscil·la actualment entre els 40 i els 

75 metres, s'observa en els últims anys una pèrdua anual 
d'1,3 metres. Si es compleix l'esmentada projecció RCP8.5 

de l'IPCC, bastant pessimista, als anys 2030 i 2050 s'hauran 
perdut 20 i 45 metres de mitjana, respectivament, mentre 

que el 2100 ja no quedarà gens de sorra. A més, hi ha un 

elevat risc que els futurs temporals sobrepassin els límits 
rígids d'algunes platges, com a la de Sant Sebastià, i 

inundin els carrers. O que arribin a les vies del tren si es 
troben a prop del mar, com al Maresme. 

"A l'hora de planificar estructures, els enginyers hem de pensar en situacions pessimistes com la de l'RCP8.5", recorda 
Sánchez-Arcilla. Si s'optés per un altre model climàtic més optimista, com l'RCP2.6 (segons l'IPCC, és el que passaria si les 

emissions de CO2 arribessin al seu màxim el 2030 i es comencen a reduir a partir de llavors), la pèrdua de platges seria molt 
inferior, però igualment important. "Les platges de Barcelona són molt vulnerables pel seu elevat grau d'artificialització", 

insisteix el professor de la UPC. 

 
Font: 

El Periódico (23 de novembre de 2015) 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/medi-ambient/canvi-climatic-amenaca-platges-catalunya-4694742 

Barcelona engega un servei d'atenció a la pobresa energètica 

L'Ajuntament de Barcelona ha posat avui en marxa els primers tres Punts d'Atenció a la Pobresa Energètica, un servei 
específic que estarà operatiu durant els mesos d'hivern que oferirà assessorament i alhora servirà per a la detecció de casos 

de vulnerabilitat de pobresa energètica 

 
Font: El Periódico 

http://www.vilaweb.cat/noticies/entitats-i-ongs-promocionen-el-givingtuesday-per-aconseguir-mobilitzar-la-ciutadania-i-recaptar-ajuda-i-recursos/
http://www.vilaweb.cat/noticies/entitats-i-ongs-promocionen-el-givingtuesday-per-aconseguir-mobilitzar-la-ciutadania-i-recaptar-ajuda-i-recursos/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/medi-ambient/canvi-climatic-amenaca-platges-catalunya-4694742
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Els primers punts es troben en les oficines d'Habitatge 
dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, 

on hi ha més casos de dificultat o incapacitat de 
mantenir l'habitatge en les condicions adequades de 

temperatura per raons econòmiques. 

 
En la resta de districtes, l'assessorament es continuarà 

prestant a través de la xarxa de centres de serveis 
socials. 

 
L'engegada d'aquest dispositiu de reforç en els 

districtes més afectats forma part del desplegament de 

la Mesura de govern per afrontar la pobresa energètica 
i l'emergència habitacional, que el govern municipal va 

portar al Consell Plenari del passat mes d'octubre. 
 

Entre 2011 i 2014, les ajudes destinades a famílies que sofrien pobresa energètica van créixer un 152,2% i el pressupost 

global per 2015 per combatre aquest fenomen és de 2,5 milions d'euros. 
 

L'Ajuntament de Barcelona ofereix assessorament sobre factures, recolzo en la interlocució amb les companyies 
subministradores, gestió d'ajudes, tallers per millorar hàbits de consum i visites a domicili per detectar necessitats de 

rehabilitació. 
 

Font: 

La Vanguardia (30 de novembre de 2015) 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151130/30490128418/barcelona-servicio-atencion-pobreza-energetica.html 

 
Barcelona farà ecològics el 64% dels mercats municipals 

Els 39 mercats municipals de Barcelona estan vivint una època de profunda transformació, amb les mires posades a 
recuperar el seu paper de centres d'adquisició de producte fresc de proximitat, recuperant així un percentatge dels 

consumidors que, encara més arran de la crisi, s'han decantat per fer la compra en les grans superfícies. 

Conscient d'aquesta realitat comercial, l’Ajuntament té en marxa des del passat 12 de novembre una prova pilot que ha 

convertit el Mercat de la Llibertat del barri de Gràcia, un dels més emblemàtics i populars de la ciutat, en un centre de venda 
de productes ecològics. Sobre la base de l'èxit que obtingui aquesta iniciativa, Barcelona transformarà 25 dels 39 centres de 

proveïments en «mercats verds». 

L'alcaldessa, Ada Colau (BComú) confirma que el repte passa perquè «en els propers tres anys i mig» els mercats escollits 

«identifiquin aquesta oferta (ecològica i de proximitat), promoguin el seu consum entre els ciutadans i contribueixin a fer de 
Barcelona una ciutat saludable i sostenible».  

Les 36 parades del Mercat de la Llibertat, un espai rehabilitat fa sis anys, s'han adaptat al producte ecològic amb relativa 
facilitat.  

Fins al 30 de juliol de 2016, la totalitat dels establiments d'aquesta llotja senyalitzaran els productes de proximitat i ecològics 

amb una etiqueta distintiva, per augmentar la presència d'aquest tipus de producte i facilitar la seva compra. Fins a un 70% 

de fruita de proximitat. 

L'aliment 'verd' que més abunda des del passat dia 12 de novembre en els llocs, amb una presència d'entre 60 i el 70%, és 
la fruita de proximitat, segons comenta a aquest diari la presidenta de l'associació de comerciants d'aquest mercat, Maria 

Soler. En el seu negoci, Soler ja venia abans d'implantar-se aquest experiment ous ecològics i, gràcies a aquesta iniciativa, 

està incorporant a la seva cartera de productes els pollastres ecològics, que «es venen bé» entre la seva clientela, afirma la 
paradista. 

 
Font: La Vanguardia 
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Abans de la posada en funcionament de la 

prova pilot, els llocs del Mercat de la 
Llibertat oferien un 20% de fruites i 

verdures de proximitat (conreades en un 
radi de 150 quilòmetres de Barcelona) i un 

60% de carns amb aquestes 

característiques, segons càlculs del 
consistori barceloní.  

L’ Ajuntament espera que en finalitzar 

aquesta campanya, cada lloc hagi 

incrementat com a mínim en un 10% les 
vendes de producte ecològic i de 

proximitat.  

El govern municipal també preveu reforçar 

polítiques educatives vinculades al foment 
dels hàbits saludables, implantar mesures per evitar el balafiament d'aliments i elaborar el Pla de Consum Responsable 

2016-2020. Reducció de l'impacte del CO2. 

Totes les parades de la llotja en proves compten amb una etiqueta distintiva dels productes de proximitat i ecològics. La de 

producte ecològic adopta la imatge gràfica acordada per la UE. Els establiments de peix i marisc distingeixen els seus 
productes de pesca responsable. El comerç de proximitat disminueix l'impacte de CO2 en el medi ambient motivat pel 

transport de productes. 

Font: 

20 Minutos (30 de novembre de 2015) 
http://www.20minutos.es/noticia/2617197/0/mercados-municipales/barcelona-ecologicos/prueba-piloto-gracia/ 

 
URV-CEDAT: 

Acte de defensa de Tesi Doctoral sobre Drets dels Pobles Indígenes a Equador, realitzada per investigadora 
del CEDAT 

El passat 4 de desembre, a la Sala de Juntes del Campus 
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, la investigadora del 

CEDAT, Dra. Malka Andrea San Lucas Ceballos, va defensar la 
seva tesi doctoral titulada: "Els drets dels pobles indígenes 

davant l'explotació petroliera del Yasuní-ITT", dirigida pel Dr. 
Alfonso González Bondia, degà de la Facultat de Dret de la 

Universitat. 

La Dra. Sant Lucas Ceballos va cursar el Màster en Dret 

Ambiental de la URV (promoció 2009-2011), i va continuar la 
seva recerca doctoral al mateix centre. El seu treball tracta els  

conflictes derivats de la decisió del Govern del seu país 

adreçada a explotar les reserves de petroli existents dins del 
territori del Parc Nacional de Yasuni en l'Amazònia Equatoriana. El parc natural, que també és reserva de la Biosfera, acull 

alts nivells de biodiversitat, i a més és el territori de diversos pobles originaris. La tesi doctoral analitza el problema des d'un 
enfocament multidisciplinari, amb l'objectiu d'investigar les conseqüències de la iniciativa governamental.  

El Tribunal avaluador va ser compost pel Dr. Antoni Pigrau Solé, director del CEDAT, així com dels professors convidats Dr. 
Albert Noguera Fernández, de la Universitat de València, i la Dra. Danielle Annoni, de la Universitat Federal de Paraná 

(Brasil). Al final, el Tribunal va assignar a la doctoranda un excel·lent. 

Font: 

URV-CEDAT (4 de desembre de 2015) 
http://www.cedat.cat/noticies/736/defensa-tesi-doctoral 

 
Professors del CEDAT participen del Congrés “Derecho ambiental para una Economía Verde”, a la Corunya. 

Entre els dies 19 i 20 de novembre, vuit professors del CEDAT van participar al congrés “Dret ambiental per a una Economia 
Verda”, a la Ciutat de la Corunya, a Galícia, organitzat per la xarxa ECOVER (Xarxa Comprat i medi ambient. Propostes 

jurídiques per a una economia verda).  

 
Font: 20 Minutos 
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El congrés es proposava a ser un espai per a presentació dels resultats 

de les recerques realitzades per la XARXA ECOVER l'any de 2015. El 
CEDAT és un dels grups de recerca que compon la XARXA i la Dra. Lucia 

Casado Casado, professora Titular de Dret Administratiu de la URV, està 
al comitè de direcció.  

  

Font: 
Red ECOVER (4 de desembre de 2015) 

http://www.congresoecover.es/ 
 

Jornada “El TTIP a debat: preguntes i respostes” 
 

El dijous 26 de novembre es va realitzar la jornada: “El TTIP a debat: 

preguntes i respostes”, a l'aula 401 del Campus Catalunya, de la URV. 

 L'acte va ser organitzat conjuntament per la Facultat de Ciències 

Jurídiques de la URV i per Europa Direct Tarragona.  

L'objectiu de la Jornada va ser introduir i discutir el TTIP - Transatlàntic 

Trade and Investment Partnership, les seves possibles conseqüències per 

a Europa, i específicament per a Catalunya. El TTIP és un tema bastant 
actual, que ha generat manifestacions favorables i contràries per tota 

Europa des del seu anunci. Les majors crítiques que es fan al procés de 
negociació estan relacionades amb la falta de transparència i 

democràcia. A més, existeix preocupació per part dels ciutadans 
europeus sobre possibles afectacions dels serveis públics, com de salut i 

d'educació, amb la possible obertura de mercat a la iniciativa privada dels Estats Units.  

La Jornada va ser oberta pel Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, el Dr. Alfonso González Bondia, i per la Marta 
Domènech, responsable del centre d'informació Europe Direct Tarragona. A la Jornada van participar a més Mark Jeffrey, 

representant de la Comissió Europea a Barcelona, amb la ponència: “El TTIP: l'acord i el seu context”; Joaquim Millán, 
director de Eurolocal; Jesús Gellida, membre de la campanya "Catalunya No al TTIP”, i Xavier Coca Sánchez, professor 

associat al Departament d'Economia de la URV 

 
Font: 

URV-CEDAT (4 de desembre de 2015) 
http://www.cedat.cat/noticies/734/jornada-el-ttip-a-debat-preguntes-i-respostes 

  

Seminari Els conflictes a l'Orient Mitjà  
 

Entre els dies 3 i 4 de desembre es va realitzar a la Sala de 
Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques al Campus 

Catalunya de la URV el seminari “XVIII Seminari de Dret 
Internacional Humanitari: Els conflictes a l'Orient Mitjà”, 

promogut per la Creu Roja de Tarragona, l'Institut Català 

Internacional per la Pau i la URV. 

El Seminari va tractar dels següents temes: el conflicte de 

Palestina i la Cort Penal Internacional; el de Síria, com a 
fracàs de la comunitat internacional; les armes nuclears i el 

dret internacional humanitari. 

El director acadèmic va ser el professor de la Facultat de 
Dret Dr. Santiago José Castellà. Van participar com a 

ponents a més, el professor de dret internacional públic de 
la URV, Dr. Antoni Pigrau Solé , el professor de Dret 

internacional humanitari de la Creu Vermella, Dr. José  Luis 
Rodríguez-Villasante, i el Dr. Ignacio Álvarez- Ossorio 

Alvariño, professor d'estudis àrabs i islàmics de la Universitat d'Alacant. 

A més, el seminari va comptar amb una exposició fotogràfica organitzada pel Sr. David González Sanz foto-periodista i 
Comissari de l'exposició “Síria: la paraula de l'exili” i amb dos vídeo-fòrums en els quals van ser exhibides i debatudes les 

pel·lícules: CHECPOINT, (Dir. Yav Shamir, Israel 2003), comentada pel Dr. Santiago José Castellà, i Drone (Dir. Tonje 
Hessen Shei, Noruega 2014), comentada pel Pablo Aguiar Molina, Investigador d'Institut Català Internacional per la Pau. 

 

 
Font: CEDAT 
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Font: 

URV- Facultat de Ciències Jurídiques ( 4 de desembre de 2015) 
http://www.fcj.urv.cat/noticies/67/xviii-seminari-de-dret-internacional-humanitari-els-conflictes-a-lorient-mitja 

 
 

NORMATIVA  

 
Unió Europea: 

 
Reglament (UE) 2015/1906 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2015, pel qual es modifica el Reglament (CE) 

nº 282/2008, sobre els materials i objectes de plàstic reciclat destinats a entrar en contacte amb aliments. 
 

Per a més informació: 

DOUE L núm. 278 de 23 d’octubre de 2015, p. 11 a 12. (2 pàgines) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1906&from=ES 

 
Reglament (UE) 2015/1933 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2015, que modifica el Reglament (CE) nº 

1881/2006 pel que fa al contingut màxim d'hidrocarburs aromàtics policíclics en la fibra de cacau, les xips de 

plàtan, els complements alimentosos, les herbes seques i les espècies seques. 
 

Per a més informació: 
DOUE L núm. 282 de 28 d’octubre de 2015, p. 11 a 13 (3 pàgines) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1933&from=ES 

 
Reglament (UE) 2015/2030 de la Comissió, de 13 de novembre de 2015, pel qual es modifica el Reglament 

(CE) n° 850/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre contaminants orgànics persistents, pel que fa a 
l'annex I (Text pertinent a l'efecte del EEE). 

 
Per a més informació: 

DOUE L núm. 298 de 14 de novembre de 2015, p. 1 a 3. (3 pàgines) 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2030&qid=1448902623493&from=ES 
    

Reglament (UE) 2015/2002 de la Comissió de 10 de novembre de 2015 pel qual es modifiquen els annexos IC 
i V del Reglament (CE) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus 

(Text pertinent a l'efecte del EEE). 

 
Per a més informació: 

DOUE L núm. 294 de 11 de novembre de 2015, p. 1 a 31. (31 pàgines) 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2002&qid=1448902623493&from=ES 

 
Reglament d'Execució (UE) 2015/2174 de la Comissió, de 24 de novembre de 2015, relatiu a la llista 

indicativa de béns i serveis mediambientals, el format per a la transmissió de les dades dels comptes 

econòmics europeus mediambientals i les modalitats, l'estructura i la periodicitat dels informes de qualitat 
conformement al Reglament (UE) n° 691/2011 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als comptes 

econòmics europees mediambientals (Text pertinent a l'efecte del EEE). 
 

Per a més informació: 

DOUE L núm. 274 307 de 25 de novembre de 2015, p. 17 a 22, (3 pàgines) 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2174&qid=1448902623493&from=ES 

 
Espanya: 

 

Ordre IET/2208/2015, de 20 d'octubre, per la qual es reconeixen drets de cobrament del Sistema Nacional 
d'Obligacions d'Eficiència Energètica corresponents a aportacions indegudes realitzades en els anys 2014 i 

2015 al Fons Nacional d'Eficiència Energètica. 
 

Per a més informació: 
BOE núm. 2254 de 23 d’octubre de 2015, p. 99226 a 99228, (3 pàgines). 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/23/pdfs/BOE-A-2015-11397.pdf 

 
Ordre IET/2209/2015, de 21 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre 

de 2015, pel qual s'aprova el document de Planificació Energètica. Pla de Desenvolupament de la Xarxa de 
Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020. 

 

Per a més informació: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1906&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1933&from=ES
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2030&qid=1448902623493&from=ES
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2002&qid=1448902623493&from=ES
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2174&qid=1448902623493&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/23/pdfs/BOE-A-2015-11397.pdf
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BOE núm. 254 de 23 d’octubre de 2015, p. 99229 a 99232, (4 pàgines) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/23/pdfs/BOE-A-2015-11398.pdf 
 

Ordre IET/2212/2015, de 23 d'octubre, per la qual es regula el procediment d'assignació del règim retributiu 
específic en la convocatòria per a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de biomassa 

situades en el sistema elèctric peninsular i per a instal·lacions de tecnologia eòlica, convocada a l'empara del 

Reial decret 947/2015, de 16 d'octubre, i s'aproven els seus paràmetres retributius. 
 

Per a més informació: 
BOE núm. 255 de 24 d’octubre de 2015, p. 100337 a 100350 (14 pàgines). 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11432.pdf 
 

Llei 8/2015, de 15 d'octubre, de l'Estatut de les Dones Agricultores. (País Basc) 

 
Per a més informació: 
BOE núm. 259 de 29 d’octubre de 2015, p. 101676 a 101690 (15 pàgines). 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11599.pdf 

 
Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. 

 

Per a més informació: 
BOE 260 de 30 d’octubre de 2015, p. 101965 a 102560 (596 pàgines) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf 
 

Catalunya: 

 
ORDRE ARP/324/2015, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les 

inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la 
mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02), i es convoquen els 

corresponents a l'any 2015. 

 
Per a més informació: 

DOGC núm. 6983 de 26 d’octubre de 2015, p. 1/18. (18 pàgines) 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6983/1451127.pdf 

 
ORDRE ARP/334/2015, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen les eleccions per determinar la 

representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya. 

 
Per a més informació: 

DOGC núm. 6990, de 4 de novembre de 2015, p. 94853 a 94853, (5 pàgines) 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6990/1454433.pdf 

 

JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 26 de novembre de 2015. SC Total Waste Recycling SRL 

contra Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség. Petició de decisió prejudicial: 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongria. Procediment prejudicial - Medi ambient - Residus - 

Trasllats - Reglamento (CE) nº 1013/2006 - Trasllats a l'interior de la Unió Europea - Punt d'entrada diferent 
de l'indicat en la notificació i en l'autorització prèvia - Canvi substancial dels detalls del trasllat de residus - 

Trasllat il·lícit - Proporcionalitat de la multa administrativa. Assumpte C-487/14. 

Font: 

InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia: 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0487&lang1=es&type=TXT&ancre= 

Espanya: 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 1833/2014, de 23 de novembre de 2015. 

Denegació de sol·licitud de venda voluntària de finca afectada pel trencament de la bassa de decantació de 
mina situada en Aznalcóllar. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/23/pdfs/BOE-A-2015-11398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6983/1451127.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6990/1454433.pdf
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0487&lang1=es&type=TXT&ancre
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Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537173&links=medio%20

ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 536/2014, de 17 de novembre de 2015. 

Expropiació. "Projecte de Restauració Hidrològic-forestal a la Conca del riu Guadalmedina". 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537280&links=medio%20

ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 560/2014, de 13 de novembre de 2015. Medi 
ambient. Partió de domini públic marítim terrestre. Còmput del termini a l'efecte de determinar la caducitat 

del procediment. Recurrent: AJUNTAMENT DE TORREMOLINOS. 

Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537277&links=medio%20

ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 375/2014, de 12 de novembre de 2015. Medi 
ambient. Concessió autorització ambiental per a la instal·lació de fabricació de clínker i ciment. 
Incongruència per excés: inexistència; subjecció de l'autorització ambiental integrada a avaluació d'impacte 

ambiental; improcedència de considerar a l'empresa com a instal·lació preexistent per l'ampliació de les 

seves activitats; legitimació dels consells reguladors de la denominació d'origen per recórrer actes de 
l'administració de la qual depenen. Recurrent: CIMENTS COSMOS, S.A. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537276&links=medio%20
ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 1992/2013, d'11 de novembre de 2015. 
Avaluació ambiental estratègica. Règim transitori. Inviabilitat. Improcedència. P.G.O.O. nul·litat per falta 

d'avaluació ambiental estratègica. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527711&links=medio%20

ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 181/2014, de 06 de novembre de 2015. Medi 

ambient. Aprovació definitiva de les Normes de Conservació del Monument Natural de Bandama: omissió de 
la pràctica d'una prova que podria ser rellevant.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527706&links=medio%20
ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 352/2014, 05 de novembre de 2015. Pla 
d'ordenació dels Recursos Naturals Cap de Gata-Níjar. Zonificació. Qualificació de parcel·les. Control de la 

valorització de la prova a la instància. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527712&links=medio%20

ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true 
 

 
ARTICLES 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537173&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537173&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537280&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537280&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537277&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537277&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537276&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537276&links=medio%20ambiente&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527711&links=medio%20ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527711&links=medio%20ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527706&links=medio%20ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527706&links=medio%20ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527712&links=medio%20ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7527712&links=medio%20ambiente&optimize=20151120&publicinterface=true
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Leal-Arcas, Rafael; Filis, Andrew & Abu Gosh Ehab S. International energy governance: selected legal issues. Cheltenham: 

Edward Elgar, 2014. 
 
AGENDA  

 
Jornada Món local. Residus i canvi climàtic 

 

Aquesta jornada es planteja molt pocs dies després de dos esdeveniments molt importants. D'una banda, s’haurà celebrat la 
Cimera Mundial COP21 a París sobre el Canvi Climàtic i, de l'altra, la Comissió Europea haurà anunciat i presentat els nous 

paquets d'Economia Circular i de Modificació d'objectius de les Directives de Residus. Aquesta circumstància fa especialment 
interessant la convocatòria d'aquesta jornada que, d'una banda pretén fer arribar al món local (polítics i tècnics) les novetats 

i fets rellevants d'ambdues iniciatives que de ben segur afectaran els propers anys, de forma molt directa, el món municipal i 
la gestió dels residus municipals, i de l'altra, aprofitar per fer visible que una adequada gestió de residus amb economia 

circular i baixa en carboni està perfectament alineada i contribueix, encara que sigui modestament, a la lluita contra el canvi 

climàtic i l'escalfament global. 
 

Data: 16 de desembre de 2015 
Lloc: Recinte Modernista de Sant Pau 
Organitza: Agència de Residus de Catalunya 

 
Per a més informació: 

http://residus.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Nova-Activitat-Agenda-00213#Horaris 
 

Conferència “Acord del Clima de París: The Day After” 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12132/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12132/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12132/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12140/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12140/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12140/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12136/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12136/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12136/abstract
http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/international-environmental-law-2014/
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/arxius_icip_research/WEB_Llibre-ICIP_Research_2014.pdf
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/arxius_icip_research/WEB_Llibre-ICIP_Research_2014.pdf
http://www.iucnael.org/en/essentials-readings-in-environmental-law-topics
http://www.iucnael.org/en/essentials-readings-in-environmental-law-topics
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/386042
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEU%20environmental%20legislation&SORT=D/XEU%20environmental%20legislation&SORT=D&SUBKEY=EU+environmental+legislation/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XEU%20environmental%20legislation&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?International%20trade%20in%20recyclable%20and%20hazardous%20waste%20in%20Asia
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XGovernance%2C%20democracy%20and%20sustainable%20development&SORT=D/XGovernance%2C%20democracy%20and%20sustainable%20development&SORT=D&SUBKEY=Governance%2C+democracy+and+sustainable+development/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XGovernance%2C%20democracy%20and%20sustainable%20development&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XGovernance%2C%20democracy%20and%20sustainable%20development&SORT=D/XGovernance%2C%20democracy%20and%20sustainable%20development&SORT=D&SUBKEY=Governance%2C+democracy+and+sustainable+development/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XGovernance%2C%20democracy%20and%20sustainable%20development&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XHandbook%20of%20sustainable%20development&SORT=D/XHandbook%20of%20sustainable%20development&SORT=D&SUBKEY=Handbook+of+sustainable+development/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=XHandbook%20of%20sustainable%20development&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XHandbook%20on%20energy%20and%20climate%20change&SORT=D/XHandbook%20on%20energy%20and%20climate%20change&SORT=D&SUBKEY=Handbook+on+energy+and+climate+change/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XHandbook%20on%20energy%20and%20climate%20change&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/X.%20%20International%20energy%20governance&SORT=D/X.%20%20International%20energy%20governance&SORT=D&SUBKEY=.++International+energy+governance/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X.%20%20International%20energy%20governance&SORT=D&1%2C1%2C
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Nova-Activitat-Agenda-00213#Horaris
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La Conferència té com a objectiu reflexionar sobre els impactes de les decisions de París a Espanya, especialment per a les 

empreses, i finalment ajudar a la planificació de compromisos i accions en el nou entorn. A més de contestar a les següents 
preguntes:  

 
Què ja estan fent les empreses espanyoles? 

Quins són els riscos i oportunitats per a Espanya i el seu sector productiu? 

Quin hauria de ser el preu intern del carboni? 
Com millorar la competitivitat de les empreses? 

Quines tecnologies i models de negoci prosperaran? 
 

Data: 17 de desembre de 2015 
Lloc: Saló d'Actes - Madrid International Lab. Calli Bailén, 41 – Madrid 

Organitza: SUST4IN 

 
Per a més informació: 

http://www.sust4in.com/conferencia-cumbre-del-clima-en-paris-cop21.html 
 

Concurs de cuina Compromesa pel Clima 

 
L'objectiu del concurs és visibilitzar i posar de manifest la reducció de l'impacte sobre el clima que podem aconseguir amb 

alguna cosa tan quotidiana com l'alimentació diària i els aliments, receptes i plats que preparem i cuinem cada dia. 
 

L’objectiu final és recopilar una sèrie de receptes, noves, habituals o tradicionals, elaborades de forma més responsable amb 
el clima. No solament es busquen receptes que tinguin com a únic objectiu les baixes emissions, sinó receptes de tota la 

vida, pensades, o repensades, de forma més sostenible per al clima. 

 
Data: 20 de desembre de 2015 

Organitza: ECODES 
 

Per a més informació: 

http://ecodes.org/documentos/Bases-concurso-cocinaporelclima-ECODES.pdf 
 

Jornades ornitològiques en Monfragüe: aus amb gust no piquen. Concurs d'observació d'aus en la Reserva de 
la Biosfera de Monfragüe i el seu entorn 

 

Les Jornades Ornitològiques consisteixen en la celebració d'un concurs d'observació d'aus al Parc Nacional de Monfragüe 
durant els dies 27, 28 i 29 de desembre. 

 
Data: Del 27 al 29 de desembre de 2015. 

Lloc: Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
Organitza: BirdCenter Monfragüe, Parc Nacional de Monfragüe. 

 

Per a més informació: 
http://www.birdingmonfrague.es/2015/11/15/i-jornadas-ornitologicas-en-monfrague/ 

 
Premi de Recerca del Consell Econòmic i Social 2015 

 

El tema de la convocatòria és: Desigualtat, pobresa i exclusió social: coordinació i evolució de les polítiques públiques a 
Espanya. Poden participar en el present premi els investigadors o equips investigadors -sota la direcció d'un investigador 

principal o coordinador del Projecte i responsable del mateix amb caràcter general– que presentin un projecte de recerca 
sobre el tema enunciat en la present convocatòria. 

 
Data: 30 de desembre de 2015 

Lloc de presentació de projectes: Seu del Consell Econòmic i Social, carrer de les Hortes, 73 - 28014 Madrid. 

Organitza: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Consell Econòmic i Social. 
 

Per a més informació: 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11923.pdf 

 

 
Call for abstracts. Revista Encrucijadas Vol. 11 - Medi ambient i Societat 

 
Encrucijadas. Revista Crítica de Ciències Socials té oberta la convocatòria d'articles per al volum 11, un monogràfic titulat 

Medi ambient i Societat: una aproximació multidisciplinària i coordinat per Dara Medina Chirino (Universitat de Granada) i 

Beatriz Felipe Pérez (Centri d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona). 

http://www.sust4in.com/conferencia-cumbre-del-clima-en-paris-cop21.html
http://ecodes.org/documentos/Bases-concurso-cocinaporelclima-ECODES.pdf
http://www.birdingmonfrague.es/2015/11/15/i-jornadas-ornitologicas-en-monfrague/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11923.pdf
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Data: La data límit per a la recepció d'articles és el 23 de desembre de 2015. 
Organitza: Revista Encrucijadas. 

 
Per a més informació: 

http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/announcement 

 
Call for abstracts. Medi ambient global i recursos d'aigua. Congrés 2016 

 
Convocatòria oberta per presentar resums de treball pel 'Congrés sobre medi ambient global i recursos d'aigua’ que es durà 

a terme del 22 al 26 de maig de 2016, a Florida. 
 

Data: La data límit per a la recepció d'articles és el 13 de gener de 2016. 

Organitza: Environmental & Water Resources Institute (EWRI) 
 

Per a més informació: 
http://www.ewricongress.org/ 

 

 
Call for abstracts. 1er Congrés Internacional sobre Dret Ambiental de Tarragona 

 
Oberta convocatòria per presentar resums de treball pel 1er Congrés Internacional sobre Dret Ambiental de Tarragona que 

té com objectius proporcionar als estudiants de LLM, estudiants de postgrau i acadèmics en general un fòrum en el qual  
presentar i parlar sobre la seva recerca i treballs en progrés. A més a més, aquest esdeveniment busca crear un entorn 

amistós per conèixer i interaccionar amb col·legues i estudiants amics que comparteixen un interès pel Dret mediambiental. 

 
Data: La data límit per a la recepció d'articles és el 31 de gener de 2016. 

Organitza: URV, CEDAT, AAEDAT. 
 

Per a més informació: 

https://tiec2016.wordpress.com/call-for-abstracts/ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 

El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.  

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

 

http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/announcement
http://www.ewricongress.org/
https://tiec2016.wordpress.com/call-for-abstracts/
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat

