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La transició energètica

Un dels aspectes clau en l’adaptació de les societats al nou paradigma que suposa la crisi ambiental és la modificació
profunda dels seus patrons de consum energètic. En bona part, l’Antropocè, l’edat geològica definida per l’impacte de les
transformacions humanes sobre l’entorn, és correlativa al consum massiu de combustibles fòssils, que han impulsat, en bona
part, els desenvolupaments socials, econòmics i tecnològics dels darrers dos segles.
Com és sabut, tanmateix, els combustibles fòssils són recursos no renovables, malgrat que s’apel·li a l’existència encara de
reserves prou importants, i, d’altra banda, han contribuït de manera dramàtica a la generació del canvi climàtic, segurament,
el major problema global que afronten les societats contemporànies. En aquest context, alguns països avancen, de manera
significativa, cap a la modificació de les seves fonts d’energia i, fins i tot, de l’organització dels seus mercats energètics.
Entre els models més rellevants del procés de canvi de paradigma energètic, cal esmentar el cas d’Alemanya, que ja porta
molt temps impulsant el que s’ha anomenat l’ Energiewende, la transició energètica, d’acord amb un programa ambiciós,
impulsat per les institucions públiques, de modificació de les fonts energètiques, la qual cosa té impactes evidents des del
punt de vista de la sostenibilitat, la competitivitat i l’eficiència del sector.
La previsió és que, cap al 2050, el 80% del subministrament energètic a Alemanya provingui de fonts renovables. No cal dir
que l’acompliment d’un objectiu d’aquestes característiques permet fer sostenible el sistema, a més de reduir-ne l’impacte
en l’entorn. Més enllà d’això, és evident que incideix en el posicionament tecnològic de qui promou l’estratègia, així com
permet una major autonomia en relació amb el subministrament. Finalment, és una oportunitat per descentralitzar el mercat
energètic i avançar cap a fórmules participatives, que permetin un accés a l’energia més democràtic i equitatiu.
Setembre 2016
NOTÍCIES
Internacional:
L’Ozó i el vent refreden la Península Antàrtica emmascarant temporalment el canvi climàtic
L'estabilització del forat d'ozó, juntament amb la variabilitat natural del clima, van ser dos factors significatius a l'hora
d'aconseguir aquests canvis i, en conjunt, aquestes influències que han fet que la península entri en una fase de
refredament temporal.
El ràpid escalfament de la Península Antàrtica, que es va
produir a partir de principis de la dècada dels anys 1950 a
finals de 1990, s'ha detingut.
L'estabilització del forat d'ozó,
variabilitat natural del clima, han
l'hora d'aconseguir aquests canvis i,
influències han fet que la península
refredament temporal.
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Les temperatures es mantenen superiors a les mesurades
durant el segle XX i el retrocés de les glaceres encara està
produint-se. No obstant això, els científics prediuen que si
les concentracions de gasos d'efecte hivernacle continuen
progressant
al
ritme
actual,
les
temperatures
augmentaran diversos graus centígrads a tota la
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Península Antàrtica per a finals d'aquest segle.
Investigadors del 'British Antarctic Survey' (BAS), de Regne Unit, descriuen en un article publicat a 'Nature' com
l'estabilització del forat d'ozó i els patrons canviants del vent han impulsat una fase de refredament regional que emmascara
temporalment la influència de l'escalfament dels gasos d'efecte hivernacle.
L'autor principal, el professor John Turner, del 'British Antarctic Survey', diu: "La Península Antàrtica és un dels llocs més
difícils a la Terra en el qual identificar les causes dels canvis de temperatura dècada a dècada. El sistema climàtic de la
Península Antàrtica mostra grans variacions naturals, les quals poden incorporar els senyals de l'escalfament global induït
per l'home. En els últims anys, hi ha hagut un esforç internacional de recerca per explicar el que està passant a la regió i
comprendre les implicacions per al medi ambient antàrtic i el futur augment del nivell del mar”.
"El nostre estudi posa de manifest la complexitat i dificultat d'atribuir un efecte a una causa. El forat d'ozó, el gel marí i els
vents de l'oest han estat importants influint en el canvi climàtic regional en els últims anys. Fins i tot en un món amb
escalfament general, durant les properes dècades, les temperatures en aquesta regió poden anar cap amunt o cap avall,
però els nostres models prediuen que a llarg termini els gasos d'efecte hivernacle conduiran a un augment de les
temperatures a la fi del segle XXI", detalla.
Per a la realització d’aquest estudi, es va analitzar una àmplia gamma de dades sobre el clima, inclosos la circulació dels
camps atmosfèrics, els registres del gel marí, les temperatures de la superfície de l'oceà i les observacions meteorològiques
de sis estacions de recerca de la Península Antàrtica amb registres gairebé continus que s'estenen de nou a la dècada de
1950.
Durant el segle XX, les temperatures de la Península Antàrtica es van incrementar fins a en 0,5 º C per dècada, la qual cosa
va ajudar a desencadenar el col·lapse dramàtic de les plataformes de gel i va provocar la retirada de moltes glaceres.
Encara que va haver-hi una disminució en l'extensió del gel marí al voltant de la Península Antàrtica cap al final del segle
passat, ha anat en augment en els últims anys, particularment en el nord-est de la regió. Els freds vents de l'est observats al
segle XXI han tingut un major impacte a la regió a causa que el gel del mar ha impedit que la calor de l'oceà entri a
l'atmosfera.
Per establir les seves observacions en un context de més llarg termini, l'equip de recerca va analitzar una reconstrucció del
clima de 2.000 anys utilitzant els senyals químics en els nuclis de gel. Com s’ha informar anteriorment, l'anàlisi suggereix
que l'escalfament de la Península durant tot el segle XX era inusual, però no sense precedents en el context dels últims
2.000 anys.
La reconstrucció mostra un escalfament a partir de la dècada de 1920, la qual cosa és consistent amb les tendències
d'escalfament registrades per les estacions meteorològiques. Els registres dels nuclis de gel revelen també els períodes
d'escalfament i refredament als últims segles que van ser comparables als observats en el registre post 1950. Això posa en
relleu la gran variabilitat natural de les temperatures en aquesta regió de l'Antàrtida que ha influït en els canvis climàtics
més recents.
"Les observacions meteorològiques de les estacions de recerca de la Península Antàrtica només es refereixen als últims 60
anys més o menys. Si volem tenir una millor idea de la tendència a llarg termini necessitem mirar cap a enrere en el temps.
El registre de nuclis de gel ens ajuda a veure com el clima evoluciona en el llarg termini. També podem observar els nivells
de diòxid de carboni i altres substàncies químiques que es trobaven en l'atmosfera i comparar-les amb les observacions
d'avui", subratlla el doctor Robert Mulvaney, destacat investigador de nuclis de gel en el 'British Antarctic Survey'.
En l'últim mes, els nivells del gas d'efecte hivernacle diòxid de carboni (CO2) en l'atmosfera sobre l'Antàrtida es van elevar
més enllà de les 400 parts per milió, la qual cosa contrasta amb el nivell preindustrial de 280 parts per milió registrat en els
nuclis de gel de l'Antàrtida. Simulacions de models climàtics prediuen que si les concentracions de gasos d'efecte hivernacle
continuen augmentant a taxes actualment projectades, el seu efecte d'escalfament dominarà sobre la variabilitat natural (i
l'efecte de refredament associat amb la recuperació dels nivells d'ozó) i hi haurà un escalfament de diversos graus a tota la
regió a finalitats d'aquest segle.
Font:
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http://www.ecoticias.com/co2/117405/Ozono-viento-enfrian-Peninsula-Antartica-enmascarando-temporalmente-cambioclimatico
Austràlia estableix una nova fita: superarà els 5 GW de fotovoltaica sobre coberta aquest mes de juliol
El mercat australià espera que la potència acumulada d'instal·lacions d'energia solar sobre coberta al país superi la marca de
5 GW al juliol, establint una nova fita en un sector que amb prou feines existia al 2009.
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Les
noves
dades
estadístiques
d'energia solar publicades per la
consultora Sunwizmuestran¡ mostren
que el passat mes de juny es van
afegir al país 64 MW de noves
instal·lacions d'energia solar en els
terrats, aconseguint un total acumulat
nacional de 4,964GW. Al ritme actual
d'instal·lacions, el llindar dels 5 GW
hauria d'aconseguir-se en les properes
dues setmanes.
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El mercat solar australià s'ha alentit
considerablement des del seu pic
aconseguit el 2012 i 2013, quan les
ajudes ofertades pels diferents estats
també van arribar al seu punt més

àlgid.
Però el mercat segueix creixent a un ritme d'entre 700MW-800MW a l'any, i s'espera que s'acceleri a mesura que més llars
considerin oportú instal·lar sistemes d'emmagatzematge, sobretot després de l'augment de les factures d'electricitat causat
per la pujada dels preus i l'augment de la generació a gas.
L'estat amb major capacitat solar segueix sent Queensland, amb una capacitat instal·lada d'1,534GW, seguit de Nova Gal·les
del Sud (1,07GW) i Victoria (935MW). La capacitat solar en els terrats de llars i empreses ja representa al voltant del 3% del
consum total a Austràlia.
Un informe recent destaca que més d'1,5 milions de llars i empreses australianes han invertit més de 8.000 mil milions en
sistemes solars a coberta (nets de subvencions), i estan estalviant al voltant d'1.000 milions a l'any en les seves factures
d'electricitat.
“5 GW d'energia solar al terrat demostren l'interès dels australians per l'energia solar i, el que és més important, que
prefereixen generar la seva pròpia energia que comprar-la a una central elèctrica de carbó”, diu Warwick Johnston, director
de Sunwiz.
Les previsions varien per al creixement futur dels sistemes solars fotovoltaics als terrats, però Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) pronostica que les instal·lacions sobre coberta aconseguiran els 38GW en 2040. No obstant això, l'inversor
solar i financer Lighthouse Infrastructure prediu 52GW d'energia solar per al mateix any, encara que inclou les instal·lacions
a gran escala.
Sunwiz diu que un dels aspectes més interessants del mercat en l'últim mes és la creixent participació de l'energia solar
sobre coberta a escala comercial (en les teulades de les empreses), que ara representa el 30% del mercat. Això es veu per
molts com el sector de mercat sense explotar més gran d'Austràlia.
Font:
Ecoportal (20 de juliol de 2016)
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Australia-establece-un-nuevo-hito-superara-los-5-GW-de-fotovoltaica-sobre-cubiertaeste-mes-de-julio
Les parts del Protocol de Mont-real es reuneixen a Viena per continuar la lluita contra els gasos d'efecte
hivernacle
Les 197 Parts del Protocol de Mont-real, relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, es reuneixen des de dissabte
passat 15 de juliol fins al dissabte 23 a Viena, Àustria, amb l'objectiu de seguir treballant en una esmena al Protocol per
eliminar la producció i el consum dels hidrofluorocarbonis (HFC). Els HFC són substàncies que indueixen a l'escalfament
global i les parts del Protocol busquen fer front als desafiaments que imposen i que van ser identificats en el full de ruta de
Dubai, aprovada l'any passat.
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Els HFC s'utilitzen per als aires condicionats,
refrigeració, escumes i aerosols com a
reemplaçament de moltes substàncies que
esgoten l'ozó. Un acord en el marc del
Protocol de Mont-real per eliminar els HFC
podria evitar aproximadament unes 105
gigatonelades de diòxid de carboni per a
l'any 2050 i fins a 0,4°C d'escalfament global
per a finals del segle, sense deixar de
protegir la capa d'ozó.
Les parts en el Protocol de Mont-real duran
a terme a Viena la Tercera Reunió
Extraordinària,
que
es
reunirà
específicament per tractar el tema dels HFC,
Font: Ecoportal
els dies 22 i 23 de juliol. La reunió
extraordinària inclourà una taula rodona
ministerial el matí del divendres 22 de juliol. La discussió es centrarà en com les parts del Protocol de Mont-real avançaran al
2016 per complir amb el mandat del Full de ruta de Dubai en relació amb els HFC. Participaran com a ponents els ministres i
representants d'alt nivell de Bahrain, Canadà, Indonèsia, Nigèria, Sri Lanka, els Estats Units d'Amèrica i les Nacions Unides,
entre altres.
A més, durant la 38ª reunió del Grup de Treball de Composició Oberta, que es celebrarà entre el 18 i el 21 de juliol, les parts
discutiran alternatives a les substàncies que esgoten l'ozó i els termes de referència per realitzar un estudi sobre els fons
necessaris per reposar el Fons Multilateral per a l'Aplicació del Protocol de Mont-real per al període de 2018 a 2020.
Aquest any les Parts del Protocol de Mont-real han aconseguit l'eliminació definitiva dels clorofluorocarbonis que esgoten
l'ozó, CFC, amb l'eliminació dels CFC utilitzats en els inhaladors de dosis mesurades, una fita significativa després de 30 anys
d'acció mundial concertada per protegir la capa d'ozó.
El Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient, PNUMA, és la veu del medi ambient dins del sistema de les Nacions
Unides. Des del seu establiment en 1972, la missió del PNUMA és oferir lideratge i promoure l'aliança per a la protecció del
medi ambient en inspirar, informar i permetre a les nacions i els seus ciutadans millorar la seva qualitat de vida sense
comprometre la de les futures generacions.
Font:
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http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Las-partes-en-el-Protocolo-de-Montreal-se-reunen-en-Viena-para-continuar-la-luchacontra-los-gases-de-efecto-invernadero
El petroli posa en perill la biodiversitat de l'Amazones
Davant el possible augment de l'explotació petrolífera a la Amazonía equatoriana, un equip de científics, amb participació del
Real Jardí Botànic de Madrid, adverteix del perill per a la biodiversitat en aquesta zona. Segons el treball, que presenta una
visió actualitzada del mapa petrolífer de la Amazonía, els blocs de petroli concesionados representen en l'actualitat el 30%,
però la cobertura podria estendre's a gairebé el 70% en els propers anys, afectant també a altres països propers i posant en
risc la zona més rica del planeta.
Més de 740 espècies en perill amb el nou
esquema d'explotació
“Almenys 25 ecosistemes i 745 espècies úniques
i insubstituïbles estan en perill amb el nou
esquema d'explotació petrolífera que es proposa
en el sud de la Amazonía, una regió
especialment vulnerable a la pèrdua de
biodiversitat, i la cobertura de protecció de la
qual és insuficient per afrontar noves extraccions
de petroli”, assenyala Jesús Muñoz, un dels
signants de l'article i actual director del Real
Jardí Botànic de Madrid. “Per tant, la seva
preservació es converteix en essencial per
millorar la protecció de la biodiversitat
amazónica a Equador”, afegeix.
Font: Ecoportal
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El govern del President Correa, conscient de la importància ecològica d'algunes de les zones més biodiverses d'Equador, que
coincideixen amb blocs petroliers, va llançar en 2007 la Iniciativa Yasuní-ITT. El seu objectiu era promoure un model de
desenvolupament diferent al que solament considera l'explotació no sostenible de recursos. En concret, la iniciativa
proposava deixar d'explotar determinats blocs petrolífers rebent contraprestacions econòmiques de la comunitat
internacional vinculada al mercat de carboni. Lamentablement, el projecte no va tenir el ressò internacional necessari i
Equador la va donar per acabada en 2013.
L'historial d'explotació de petroli en la Amazonía està tacat per nombrosos desastres ambientals i socials en zones on viuen
nombrosos pobles indígenes, alguns dels quals, denominats ‘pobles en aïllament voluntari’, no han contactat mai amb la
societat occidental. Per exemple, al juliol de 2014 es va produir a la zona de la Amazonía equatoriana un vessament de
petroli que va afectar al Llac Agriío. Es van recol·lectar uns 1.700 barrils.
Millorar la tecnologia actual per reduir l'impacte ambiental
En aquest context, i amb aquests antecedents, al treball s'exploren alternatives de conservació per la Amazonía equatoriana.
“En les nostres conclusions posem l'accent en què l'ampliació del mapa petrolífer posa de debò compromís a una part
important de la biodiversitat amazónica", diu Javier Fajardo.
Com a suggeriments pel seu salvaguarda, els científics proposen augmentar el nivell de protecció de determinades àrees
claus per la seva composició biològica, i oferir una categorització dels blocs petrolífers sobre la base de la seva importància
per a la conservació. "A l'estudi ressaltem la necessitat d'utilitzar tecnologia punta en l'extracció del petroli per reduir els
impactes ambientals”, explica Fajardo.
El treball, que al costat dels investigadors espanyols també signen Janeth Lessmann, del departament d'Ecologia de la
Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat Catòlica de Xile, i Elisa Bonaccorso, de la Universitat Tecnològica
Indoamérica d'Equador, presenta una visió actualitzada del mapa petrolier de la Amazonía i una perspectiva de futur partint
de l'augment d'extracció de petroli que no solament afectarà a Equador, el país en el qual se centra aquest estudi, sinó
també a altres països com Colòmbia, Perú o Bolívia.
Segons els científics, el Govern d'Equador ha de trobar solucions per satisfer les necessitats econòmiques del país, però no
per això permetre una extracció incontrolada en zones protegides i afectar a les comunitats indígenes. L'equip recorda que,
mentre el preu del petroli disminueix de manera notable, l'impacte ambiental en zones sensibles augmenta de forma
alarmant al mateix ritme.
Font:
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http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-petroleo-pone-en-peligro-la-biodiversidad-del-Amazonas
Què està passant al ‘Congrés Mundial de la UICN’ d'Hawaii?
El Congrés Mundial de la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (UICN) definirà de l'1 al 10 de setembre a
Hawaii (Estats Units) les línies per establir un desenvolupament sostenible i protegir el patrimoni natural mundial, així com
passar dels objectius als resultats.
Es tracta del major fòrum mundial per
a la presa de decisions ambientals. El
tema de 2016 serà “Planeta a la cruïlla”
i es posarà l'accent en el fet que la
conservació de la naturalesa i el
progrés de la humanitat no són
excloents i existeixen alternatives
accessibles que poden promoure el
benestar general i alhora enfortir els
béns naturals del planeta.

Font: Ecoticias

Al congrés d'aquest any es debatran
gairebé un centenar de propostes que
inclouen les principals prioritats per a la
conservació, la sostenibilitat i el medi
ambient. Entre elles, hi figuren sis
mocions
clau
que
han
estat
identificades preliminarment per al seu
debat a Honolulu i que se centren en
àrees protegides, capital natural,
pèrdua de biodiversitat, governança
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dels oceans, l'expansió de l'oli de palma i l’ecoturisme.
En total, més de 8.000 delegats de 184 països que representen a governs, empreses, la comunitat científica i acadèmica,
líders polítics, les ONG i a les poblacions indígenes participaran en les discussions d'aquests assumptes i presentaran els
últims avenços i eines en la conservació. A més, en aquests deu dies es prendran decisions i s'impulsarà l'acció sobre un
centenar de mocions que també inclouen qüestions com aconseguir el tancament dels mercats domèstics del comerç d'ivori i
com protegir a les ratapinyades o aconseguir dirigir i reforçar el paper de les comunitats indígenes en la lluita contra el
mercat il·legal d'espècies salvatges.
D'altra banda, entre el 2 i el 5 de setembre se celebrarà el Fòrum i l'Assemblea de membres tindrà lloc del 6 al 10 de
setembre, dies en els quals es triaran els càrrecs de president, tresorer i presidents de les diferents comissions de la UICN
per al període 2016-2020. Al llarg d'aquests deu dies se celebraran més de 1.500 sessions que analitzaran els aspectes més
controvertits, com la protecció dels oceans i els plàstics en el mar, el tràfic de vida salvatge i la pèrdua de biodiversitat, la
mitigació i adaptació del canvi climàtic o els impactes econòmics i socials de transitar o no cap a un camí de
desenvolupament més sostenible.
Entre les ONG, hi participarà l'espanyola SEO/BirdLife, que proposarà un total de 6 iniciatives, de les 99 que es presentaran.
En concret, les mocions de l'ONG abordaran la lluita contra l'enverinament il·legal d'animals silvestres mitjançant la
prohibició de certs productes veterinaris; mesures de conservació dels voltors, inclosa la prohibició de l'ús del diclofenac
veterinari; reforç de la implantació del Conveni de Berna per a les aus migratòries. Així mateix, plantejaran iniciatives sobre
la millora dels mitjans de lluita contra els delictes ambientals; l'eliminació gradual de l'ús de municions de plom i la seva
substitució per alternatives, així com els beneficis de l'educació ambiental i com donar caràcter natural als espais en centres
escolars per a un desenvolupament saludable i una major connexió de la infància amb la natura.
SEO/Birdlife és membre del Comitè Espanyol de la UICN i forma part d'una delegació de 70 persones de 40 països de
BirdLife International, que és la federació mundial d'organitzacions dedicades a la conservació de les aus i el seu hàbitat. De
les sis mocions, cinc han estat debatudes i s'han sotmès a votació en línia, el resultat de la qual es coneixerà a Hawaii, però
s'espera que siguin aprovades. Pel que fa a la sisena, sobre la prohibició de la munició de plom, els debats continuaran en
l'Assemblea, per la impossibilitat de consensuar un text als debats en línia.
Segons el coordinador de Polítiques Ambientals de SEO/BirdLife, David Howell, el congrés de la UICN és una "cita obligada"
per l'ONG que permetrà a la comunitat conservacionista mundial debatre "en profunditat" el model de desenvolupament que
pot permetre's el planeta. "L'aprovació de les nostres mocions presentades al Congrés de la UICN seria un gran suport per al
nostre treball cap a l'objectiu més bàsic de BirdLife: que la població humana del planeta visqui en harmonia amb la
naturalesa", ha conclòs.
Font:
Ecoticias (1 de setembre de 2016)
http://www.ecoticias.com/naturaleza/126308/pasando-Congreso-Mundial-UICN-Hawai
Unió Europea:
Europa ‘suggereix’ a Espanya que redueixi un 26% les seves emissions de C02 per 2030
En concret, a Espanya li han assignat un objectiu de reducció del 26% en 2030 en comparació de les emissions de l'any
2005, i se li permetrà l'ús d'un màxim de 29,1 milions de tones de CO2 equivalents procedents d'activitats LULUCF.
Espanya està estudiant "amb detall" la proposta de la
Comissió Europea de reduir un 26% les seves emissions
de diòxid de carboni per 2030 i ha detallat a Europa
Press que haurà de ser "equilibrada i equitativa", alhora
que s'analitzaran "amb profunditat les flexibilitats i
regles que regiran tant l'àmbit dels sectors difusos com
la comptabilitat de LULUCF".
En concret, a Espanya li han assignat un objectiu de
reducció del 26% per 2030 en comparació de les
emissions de l'any 2005, i se li permetrà l'ús d'un
màxim de 29,1 milions de tones de CO2 equivalents
procedents d'activitats LULUCF.
Font: Ecoticias

Segons Medi ambient, amb aquestes mesures es
confirma la "necessitat" de gairebé triplicar els esforços
d'Espanya per complir amb els nous objectius a 2030 sobre la base d'una "acció primerenca" que s'està duent a terme en el
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marc actual però amb "necessitat de reforçar-se".
Així, ha valorat positivament l'aprovació d'aquests instruments per la Comissió que, al seu judici, dóna "un bon senyal a la
resta del món mostrant el compromís assumit per la UE en la passada cimera del Clima amb l'adopció del 'Acord de París'".
En aquest sentit, considera que la UE ha manat dos "missatges clars", d'una banda l'inici de la implementació de la seva
contribució a l'Acord, i per un altre aportant claredat als Estats Membre per facilitar la ratificació de l'Acord de París.
Font:
Ecoticias (22 de juliol de 2016)
http://www.ecoticias.com/co2/117446/Europa-sugiereEspana-reduzca-26-emisiones-C02-2030
L'embuatat de palla redueix un 78% el nivell d'erosió en sòls
Una recerca internacional, en la qual han participat experts de la Universitat de Sevilla, assenyala l'embuatat de palla com
una mesura de conservació per a sòls de vinyer capaç de reduir fins a prop del 80% el seu nivell d'erosió a uns costos
baixos per a l'agricultor. Aquesta mesura redueix ràpidament tant la formació de vessament com la quantitat de partícules
de sòl que es desprenen per efecte de la pluja.
En la conca mediterrània es donen diverses circumstàncies que han afavorit la degradació del sòl. D'una banda, el propi
clima mediterrani, càlid i amb precipitació relativament baixa i molt variable d'un any a un altre, la qual cosa produeix
períodes de sequera més o menys intensos. Per un altre, l'ús agrícola del sòl durant els últims dos mil anys, que ha afavorit
la pèrdua de matèria orgànica i nutrients, així com altres processos de degradació. L'erosió a la regió Mediterrània no és un
procés continu sinó que en ocasions basten una o dues pluges intenses per generar taxes altes d'erosió anuals.
Un equip de científics, entre els quals es troben
investigadores de la Universitat de Sevilla, han
publicat un article en la revista Science of The Total
Environment, en el qual analitzen l'efecte d'un
embuatat de palla d'ordi sobre la pèrdua d'aigua i
sediments en sòls de vinyer enfront d'episodis de
pluja intensa poc freqüents, característics del clima
mediterrani.

Fuente: Ecoportal

Antonio Jordán.

“Les pràctiques agrícoles tradicionals contribueixen a
agreujar aquesta situació, ja que eliminen la protecció
del sòl i afavoreixen l'erosió. En situacions de risc, la
pèrdua de la capa de sòl fèrtil pot tenir forts impactes
econòmics i socials. Per aquesta raó, és necessari
investigar sobre el maneig agrícola de sòls en risc
d'erosió i trobar tipus de maneig que afavoreixin la
protecció del sòl a un cost raonable per a l'agricultor
com és l'embuatat de palla”, afirma el professor de la
Universitat de Sevilla i un dels autors de l'estudi,

Els investigadors han comparat l'erosió produïda en sòls sense protecció amb la de sòls de baix embuatat de palla d'ordi i
han calculat la taxa d'aplicació tenint en compte el cost econòmic de la compra, transport i aplicació del material, que ha d e
ser rendible per a l'agricultor.
Per controlar la intensitat de pluja, la seva durada i fins i tot la grandària de les gotes, s'ha utilitzat un simulador de pluja
portàtil dissenyat per investigadors de la Universitat de València.
“L'ús de simuladors de pluja en la recerca sobre erosió és útil, perquè permet controlar fàcilment tots els factors implicats.
En aquest cas, simulem tempestes intenses, relativament freqüents a la zona, que són les que originen la majoria dels
processos erosius més intensos a l'àrea d'estudi”, explica Antonio Jordán.
Per a l'estudi es van realitzar 20 experiments sobre sòl nu i d'altres sobre sòl embuatat, i en cada cas es van calcular
paràmetres hidrològics com el temps d'embassada, el temps de generació de flux d'aigua superficial, les taxes d'infiltració i
formació de vessament, així com la pèrdua de sòl produïda.
L'aplicació d'embuatats de palla és molt senzilla i barata, i és útil per a tot tipus de sòls conreats. En general, és una pràctica
molt beneficiosa en diversos sentits. Treballs anteriors assenyalen que l'embuatat afavoreix tant la fertilitat física com a
química del sòl, a més, diversos investigadors han comprovat que també contribueix a reduir el risc de contaminació del sòl i
els aqüífers.
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És un sistema que s'ha utilitzat també amb èxit en la recuperació de sòls afectats per incendis. “No obstant això, és
necessari conèixer quan aplicar-ho, on i en quina quantitat. A més de menys rendibles, quantitats excessives, malament
utilitzades o materials inadequats poden produir efectes no desitjats”, afegeix el professor de la Universitat de Sevilla.
Aquest treball ha estat dirigit per Massimo Prosdocimi (Universitat de Padova, Itàlia) en col·laboració amb elMed_soil
Research Group de la Universitat de Sevilla, Paolo Tarolli (Universitat de Padova, Itàlia), Saskia Keesstra (Universitat de
Wageningen, Holanda), Àgata Novara (Universitat de Palerm, Itàlia) i Artemi Cerdà (Universitat de València).
Font:
Ecoportal (16 de juliol de 2016)
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Suelos/El-acolchado-de-paja-reduce-en-un-78-el-nivel-de-erosion-en-suelos
La UE prohibeix la comercialització dels focus halògens
Els focus halògens, igual que va succeir fa uns anys amb la bombeta incandescent tradicional, deixaran de comercialitzar-se
a la Unió Europea a partir de demà, dia 1 de setembre, amb l'objectiu que els consumidors es decantin per solucions més
eficients, com els focus amb tecnologia LED. La UE ha engegat un pla perquè aquests productes, considerats menys
eficients, deixin de comercialitzar-se des de setembre, encara que encara serà possible trobar els que quedin en estoc a les
botigues.
Amb aquesta mesura, es busca que el consumidor faci el pas a la tecnologia LED, capaç de substituir als halògens en termes
de qualitat, eficiència energètica i durabilitat. A més, les bombetes halògenes, les que no són focus, podran seguir venent-se
fins el 2018, segons un informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
El 2012, la UE ja va decidir acabar de manera definitiva amb la bombeta incandescent tradicional, després de més de 130
anys d'existència i després d'un període transitori que va començar el 2009 amb l'eliminació de les bombetes de 100 W i va
continuar amb les de 75 W.
L'objectiu d'aquesta directiva europea era no
només reduir el consum energètic, sinó evitar
els residus generats per aquest tipus de
bombetes, que eren poc eficients en
transformar la major part de l'electricitat que
consumien en calor.
Ara, li arriba l'hora als halògens. Els
consumidors tenen com a alternatives
apostar per la tecnologia LED, les bombetes
halògenes o els fluorescents.

Font: El Comercio

En el cas dels LED, tenen al seu favor que
són els més duradors i els que menys
electricitat consumeixen i, tot i que el seu
preu és més car, a la llarga són més eficients.

No obstant això, són les llums més nocives per al medi ambient per la quantitat de materials que s'usen en la seva fabricació
i perquè no reprodueixen del tot bé el color.
Pel que fa a les bombetes halògenes, són les que millor llum donen, encara que duren menys que la resta (unes 2.000
hores) i consumeixen força electricitat.
Mentrestant, el fluorescent és una tecnologia madura, amb una il·luminació molt eficient, encara que menor que en el cas
del LED, però el seu principal inconvenient és que triga a lluir a la seva màxima potència.
Font:
El Comercio (31 d’agost de 2016)
http://www.elcomercio.es/economia/201608/31/prohibe-desde-manana-comercializacion-20160831110306-rc.html
Europa declara la ‘guerra’ als microplàstics als oceans
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La Comissió Europea ha confirmat aquest dijous 25 d'agost que està analitzant si és necessari prendre mesures per reduir la
quantitat de microplàstics de cosmètics que són llançats al mar i contaminen l'ecosistema marí.
"La Comissió reconeix l'amenaça que les escombraries
marines en general i els microplàstics en particular
representen per a l'ecosistema marí, els animals marins i,
potencialment, per a la salut dels éssers humans", ha
assenyalat en roda de premsa el portaveu de l'Executiu
comunitari, Enrico Brivio. Així, Brivio ha confirmat que
Brussel·les "està analitzant quines accions són necessàries
per reduir els microplàstics de diferents procedències en
l'entorn marí", al mateix temps que ha destacat que
aquestes mesures estaran recollides en l'Estratègia de
Plàstics, que la Comissió Europea presentarà "en els
propers mesos".
Font: Ecoticias

En qualsevol cas, el portaveu ha assegurat que l'Executiu
comunitari està seguint els "esdeveniments internacionals"
sobre aquesta matèria i ha donat la benvinguda a aquells compromisos voluntaris que la indústria cosmètica pugui assumir
per a reduir l'existència d'aquests microplàstics al medi marí.
Precisament, l'ONG Greenpeace ha llançat aquest dijous la campanya 'Millor sense plàstics', amb la qual demanarà al Govern
espanyol una bateria de mesures per eliminar aquests residus dels mars. Segons les estimacions d'aquesta organització
ecologista, els oceans podrien albergar entre 5 i 50 bilions de microplàstics.
Font:
Ecoticias (26 d’agosto de 2016)
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/126118/Europa-declara-guerra-micro-plasticos-oceanos
La transició energètica alemanya: una aposta intel·ligent per a la sostenibilitat
Alemanya ha optat per reestructurar el seu subministrament energètic perquè més del 80% de l'energia consumida
provingui de fonts renovables d'ara al 2050. A més, el fort increment en l'ús d'energies renovables com la solar i l'eòlica ha
proporcionat més flexibilitat al mercat elèctric alemany.
D'altra banda, l'expansió de les energies renovables ha rebaixat el preu majorista de l'electricitat en benefici d'indústries d'alt
consum energètic. Aquestes industries també han aprofitat l'impuls econòmic generat per les importants inversions
realitzades en energia solar o eòlica, entre d’altres.
Les exportacions alemanyes d'electricitat estan augmentant, en part perquè els preus són baixos a causa de l'abundant
subministrament de fonts d'energia renovable. Per tant, Alemanya exportarà més energia si, per exemple, hi ha més
capacitat solar.
Entre 1995 i 2012, les mesures d'eficiència energètica han creat més de 400.000 nous llocs de treball a Alemanya, incloses
ocupacions en el sector de la construcció i els serveis de consultoria.
Font:
EFE Verde (2 de setembre de 2016)
http://www.efeverde.com/noticias/la-transicion-energetica-alemana-una-apuesta-inteligente-la-sostenibilidad/
Espanya:
La UCO participa en un estudi sobre l'establiment d'una eco-taxa a l'ús de l'aigua
El major consumidor d'aigua és el sector agrari. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i
l'Agricultura (FAO), aproximadament el 70 per cent de l'ús d'aquest bé es realitza en camps de cultiu com les zones de
regadiu mediterrànies.
Establir una eco-taxa sobre l'ús de l'aigua aconseguiria un consum més eficient del recurs però empobriria l'economia local,
especialment l'agrària, segons s'extreu d'una simulació desenvolupada per un investigador de la Universitat de Còrdova
(UCO), la Fondazione Eni Enrico Mattei i el Centre Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici a la regió italiana d'EmíliaRomanya.
Així ho ha indicat la institució universitària en una nota en la qual ha indicat que la factura de l'aigua corrent inclou
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conceptes com el manteniment de les
canalitzacions o la depuració, però generalment
no es cobra el bé en si. En política econòmica,
es discuteix des de fa anys l'establiment de
taxes sobre recursos, que com l'aigua tenen un
valor econòmic, encara que es trobin lliurement
en la naturalesa. Precisament, perquè també
tenen un valor ecològic en ser un recurs limitat.
El major consumidor d'aigua és el sector agrari.
Segons dades de l'Organització de les Nacions
Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO),
aproximadament el 70 per cent de l'ús d'aquest
ben es realitza en camps de cultiu com les zones
de regadiu mediterrànies.
La demanda d'aigua és creixent, per l'augment
de la població i l'activitat industrial, i les
perspectives de la disponibilitat del recurs
Font: Ecoticias
negatives, a causa de l'escalfament global.
Diferents instruments econòmics podrien regular el seu ús. Un és reconèixer el valor de l'aigua, tant econòmic com a
ambiental, per mitjà d'una taxa. En la Unió Europea, Estats Units o Austràlia ja ha estat plantejada aquesta solució per
minimitzar els efectes de les sequeres.
Amb la finalitat de conèixer els efectes que diferents mesures fiscals tindrien sobre l'ús de l'aigua i sobre l'economia agrària i
local en el seu conjunt, un equip d'investigadors en enginyeria agronómica ha simulat diferents escenaris impositius en una
regió agrícola italiana Emília-Romanya, un territori fèrtil banyat per les aigües del cabalós Po, el riu més llarg de la península
italiana.
"La idea de partida és que, si es puja el preu, l'ús serà més racional. En el camp, això podria suposar una aposta per cultius
amb un major valor afegit", ha indicat Carlos Gutiérrez, del Departament d'Economia, Sociologia i Política Agrària de la UCO,
participant de l'estudi.
Per conèixer els efectes del sobre cost, van dividir la regió en districtes de rec. A partir d'una eina anomenada 'model de
preferència revelada', es va reproduir el comportament dels agricultors quant a l'ús de l'aigua. Amb la taxa, el seu ús
disminuïa i els cabals dels rius es mantenien més abundants; però a partir d'un punt d'increment de costos, l'economia
d'aquestes explotacions es ressentia i entrava en pèrdues. Això no només succeïa en els camps de cultiu.
A nivell macroeconòmic, també hi havia conseqüències. La simulació mostrava que l'increment del preu de l'aigua tenia
efectes globals en el valor brut afegit de la zona. Els resultats d'aquest estudi han estat publicats recentment en
'Environmental Modelling & Programari'.
Vistes les conseqüències negatives en l'economia, però positives per al medi ambient, cal preguntar-se fins a què és punt és
favorable establir aquest tipus de taxes. Gutiérrez creu que l'eina és útil "depenent de la regió".
En aquest sentit, ha explicat que "a Andalusia, seria negativa, ja que l'ús agrícola de l'aigua ja està en el límit, ja que no es
disposa de més". Si s'establís un sobre cost, els productors es veurien obligats a abandonar el regadiu per cultius menys
eficients de secà. "No obstant això, en regions més riques en aigua, com les del nord d'Espanya, pot ser una eina positiva,
encara que cal tenir en compte que es perdria una mica de valor brut afegit".
Font:
Ecoticias (25 de juliol de 2016)
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/117514/UCO-participa-estudio-establecimiento-ecotasa-agua
El 100% de vehicles de neteja d'interiors dels mercats utilitza combustibles nets
La distribuïdora alimentària ha celebrat el compliment del Pacte per la Sostenibilitat rubricat per les associacions majoristes i
detallistes de la Unitat Alimentària per impulsar una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient.
El total de la flota de neteja d'interiors dels mercats i el 70% d'exteriors utilitzen ja combustibles respectuosos amb el medi
ambient, segons ha informat Mercamadrid. A més, aquest any s'han incorporat nou vehicles elèctrics a la flota als quals
s'afegiran altres set abans de finalitzar l'any.
La distribuïdora alimentària ha celebrat el compliment del Pacte per la Sostenibilitat rubricat per les associacions majoristes i
detallistes de la Unitat Alimentària per impulsar una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient.
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Al rebuig dels combustibles fòssils s'ha sumat la
incorporació de nou vehicles elèctrics a la flota de
neteja, als quals se sumaran altres set al llarg
d'aquest any.
Així mateix, està previst que els vehicles
encarregats de la neteja viària, recollida selectiva i
jardineria siguin substituïts per col·laborar amb un
entorn més sostenible, segons ha comunicat la
companyia.
Aquestes accions possibilitaran augmentar la taxa
de valorització de residus mitjançant la recuperació
d'energia o del seu reciclat en nous materials,
alhora que es redueix el volum de residus que
acaba en l'abocador.
Mercamadrid ha estimat la retirada anual carreteres
de més de 5.000 camions de transport de residus
fins a Valdemingómez gràcies a aquest nou model de gestió de la neteja i els residus, amb la consegüent reducció
d'emissions de CO2.
Font: Ecoticias

Altres mesures que s'han engegat en aquesta línia són la substitució de totes les lluminàries del recinte per elements led de
llarga durada i consum mínim d'energia, la ubicació de punts de càrrega elèctrica a les instal·lacions a la disposició de les
flotes de vehicles de les empreses instal·lades en Mercamadrid i l'ampliació del ecoárea.
Font:
Ecoticias (25 de juliol de 2016)
http://www.ecoticias.com/motor/117527/100-vehiculos-limpieza-interiores-mercados-utiliza-combustibles-limpios
Balears, arrenca el procés participatiu per elaborar la Llei de Canvi Climàtic
Segons ha informat la Conselleria en una nota informativa, aquest procés, que tindrà una durada d'uns tres mesos
aproximadament, s'articularà a partir de jornades de debat i intercanvi de caràcter sectorial.
La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha
engegat un procés de participació per a la redacció
d'una Llei de canvi climàtic.
Segons ha informat la Conselleria en una nota
informativa, aquest procés, que tindrà una durada
d'uns tres mesos aproximadament, s'articularà a partir
de jornades de debat i intercanvi de caràcter sectorial.
Durant agost i setembre es duran a terme reunions
bilaterals de treball amb diferents sectors, tals com a
entitats ecologistes i socials, federacions empresarials,
administracions i ciutadania en general, entre uns
altres.
Font: Ecoticias

Dimarts que ve a les 11.00 hores es durà a terme en el
Parc Bit la primera jornada d'aquest procés de
participació.

El conseller Marc Pons serà l'encarregat de la inauguració, acompanyat pel director general d'Energia i Canvi climàtic, Joan
Groizard.
En aquesta primera trobada es comptarà amb la presència de les dues úniques comunitats autònomes que estan duent a
terme processos similars, Catalunya i Andalusia, encara que encara no hi ha cap comunitat d'Espanya que compti amb una
Llei de canvi climàtic aprovada.
La petjada de carboni, la compensació climàtica o l'incentivament de l'ús de renovables seran alguns dels conceptes que, a
partir del proper dimarts, s'obren a debat perquè tot el que estigui interessat pugui donar la seva opinió sobre aquest tema.
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Font:
Ecoticias (25 de juliol de 2016)
http://www.ecoticias.com/co2/117523/Baleares-arranca-proceso-participativo-elaborar-Ley-Cambio-Climatico
Andalusia obre el termini per al·legar a estratègies d'Ocupació Mediambiental i Desenvolupament Sostenible
Una vegada incorporades les aportacions i suggeriments que es
derivin de la informació pública, els documents es presentaran al
Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva.
La Conselleria de Medi ambient i Ordenació del Territori ha obert
el període d'informació pública per a la presentació d'al·legacions
a l'Estratègia Andalusa de Desenvolupament Sostenible 2020 i a
l'Estratègia per a la Generació d'Ocupació Mediambiental a
Andalusia, segons informa el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia
(BOJA) del dia 19 de juliol.
Sengles documents, segons ha informat la Junta aquest
diumenge, es troben a la disposició del públic a la pàgina web de
la
Conselleria-'http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/egema2020'
i
'http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/estrategiadesarr
ollosostenible2020'--, per a la presentació de les corresponents
Font: Ecoticias
al·legacions, que podran presentar-se fins al 10 de setembre en
els Serveis Centrals de la Conselleria de Medi ambient i Ordenació del Territori --Avinguda de Manuel Siurot, 50, Casa
Sundheim--, en el seu lloc web --Participa-- i per correu electrònic.
Una vegada incorporades les aportacions i suggeriments que es derivin de la informació pública, els documents es
presentaran al Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva.
Segons explica la Conselleria de Medi ambient, l'Estratègia Andalusa de Desenvolupament Sostenible 2020, que va iniciar la
seva tramitació al març de 2014, "donarà continuïtat a les polítiques de sostenibilitat de la Junta, especialment en la
consolidació dels esforços realitzats en energies renovables, agricultura ecològica, reforestació i reciclatge de residus. També
afrontarà els nous reptes sorgits amb la crisi econòmica i el canvi global.
D'acord amb les orientacions del Cim de Nacions Unides Riu+20 i de l'Estratègia Europa 2020, es prestarà especial atenció a
objectius com l'ocupació, la recerca i la innovació, la competitivitat, l'educació, la reconversió gradual dels models no
sostenibles de consum i producció, la lluita contra la pobresa i la integració de les persones i col·lectius en risc d'exclusió
social.
Entre altres continguts, aquesta nova planificació inclourà un diagnòstic de la situació ambiental de la comunitat autònoma,
una definició de propostes d'actuació per àrees temàtiques i un sistema d'indicadors de seguiment.
Per la seva banda, l'Estratègia per a la Generació d'Ocupació Mediambiental a Andalusia, la formulació de la qual va ser
aprovada per acord de Consell de Govern al juny de 2014, desenvoluparà l'àrea de competitivitat i ocupació de l'Estratègia
Andalús de Desenvolupament Sostenible. També recollirà les polítiques que desenvoluparà la Junta en els propers anys per
recolzar les activitats productives dels sectors més vinculats a la 'economia verda'.
Aquesta Estratègia inclourà un diagnòstic del sector mediambiental en la comunitat autònoma i la definició de propostes
d'actuació distribuïdes en dotze àrees temàtiques vinculades a la qualitat de l'aire, els recursos hídrics i la descontaminació
d'espais, la gestió dels residus i el reciclatge, les energies renovables, l'agricultura i ramaderia ecològiques, els espais
naturals i forestals, el turisme sostenible, l'educació ambiental, la recerca i 'ecoinnovació', la consultoria ambiental, i la
construcció i el transport sostenible.
Font
Ecoticias (25 de juliol de 2016)
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/117533/Andalucia-plazo-para-alegar-estrategias-Empleo-MedioambientalDesarrollo-Sostenible
Soria: va arruïnar l’autoconsum i de ‘premi’ va al Banc Mundial

12

Exactament dos minuts després que la votació per a la Investidura Presidencial de Mariano Rajoy fallés (i el “famós” acord
amb Ciutadans perdés tota validesa), el Ministeri d'Economia va anunciar mitjançant un comunicat de premsa, la designació
d'aquest personatge de lamentable i brut passat per al càrrec esmentat. I el dels dos minuts no és una “frase feta” sinó una
tristíssima realitat: a les 20:54 es va donar per finalitzada la votació i el comunicat “casualment” es va emetre a les 20:56.
Aparentment al PP ningú en sabia res o almenys això va
ser el que van manifestar la majoria de representants
que van ser consultats sobre aquest tema pels mitjans
de
comunicació
presents
al
Congrés.
Idoneïtat i experiència Aquestes són algunes de les
característiques que esgrimeix el Ministeri que dirigeix
Luis de Guindos (la neboda del qual, Beatriz, ja treballa
al Banc Mundial des de 2014) per justificar la designació
i enumera una extensa llista d'estudis (en Economia,
Empresarials, Comerç) i d'activitats (Ministre, Alcalde,
conseller i docent) realitzades pel senyor Soria. També
es renten les mans pel que fa a la designació, ja que pel
que sembla això va ser cosa d'una Comissió, que
Fuente: Ecoticias
s'encarrega d'estudiar i avaluar les candidatures dels
futurs representants del país en Institucions financeres
internacionals. No se sap qui la integra, però aquesta Comissió depèn directament de la Secretaria d'Estat.
Cal reconèixer que Soria compta amb un impressionant currículum que segurament l’habilitaria a exercir el càrrec pel qual
està sent designat amb veritable idoneïtat i no es pot negar que experiència en alts càrrecs en té. Però molts es pregunten:
com pot ser que tan experimentat economista hagi estat capaç de argüir que ignorava que la seva família i ell mateix
posseïssin interessos en un paradís fiscal, com demostraven els Papers de Panamà? I una vegada demostrat que mentia
descaradament, com se'ls ocorre als experts (suposem que han de ser-ho) que integren l'esmentada Comissió, designar com
a representant del nostre país i ni més ni menys que al Banc Mundial, a aquest senyor? Llarg historial de mentides, ja que
no només parlem d'un personatge que va mentir sobre el seu propi patrimoni, per tal d’escapolir-se de la responsabilitat i
que després de dimitir, va sortir pràcticament indemne de diverses acusacions per les seves vinculacions amb paradisos
fiscals.
Aquest senyor va intentar engalipar-nos des que va arribar al Ministeri i va parlar de reestructura energètica, que en realitat
era un cop de maça a les Renovables, per mitjà de l'aplicació del Reial decret 413/2014 i l'Ordre Ministerial 1045/2014, amb
les quals es va boicotejar a les energies netes. Ambdues mesures preses pel govern, en línies generals el que buscaven era
disminuir el dèficit de les tarifes fent retallades sobre les renovables, però el Ministre explicava molt orgullós que
redundarien en una disminució en els preus (que mai es va veure reflectida en les factures dels consumidors). Amb moltes
penques, aquest senyor donava lliçons de com es recorreria a les energies netes com a recurs de creixement econòmic,
mentre permetia que les grans companyies elèctriques fossin les que dictaven les pautes pel que fa a legislació i seguissin
omplint-se les butxaques, al mateix temps que el sector de les renovables es paralitzava. I el súmmum del cinisme de Soria
va ser la defensa aferrissada que va realitzar del RD de l’Autoconsum, una mesura arbitrària i nefasta que combatia als
petits productors, els coartava les llibertats, els amenaçava amb multes increïbles i els imposava el tristament cèlebre
“Impost al Sol”. L'ex ministre va ser qui idear el terme “peatge al sol”, un eufemisme que pretenia justificar una mesura que
frega la il·legalitat, que és símbol de l'abús que els usuaris sofreixen per part de les grans empreses energètiques i que va
provocar plors en els espanyols i riures en la resta del món.
En realitat, aquesta és una pràctica habitual i només cal veure dos exemples: el primer és el de José Ignacio Wert, el pitjor
Ministre d'Educació de la història d'Espanya, que està a París com a Ambaixador davant l'OCDE, vivint a tot luxe a costa de
la butxaca espanyola. El segon és el d'Ana Mato, que va haver de dimitir per sospita de corrupció (cas Gürtel) i no a causa
de les seves barrabasades com a Ministra de Sanitat (cal recordar els seus fets i paraules en els casos d'ebola o la seva
apreciació davant el total analfabetisme dels nens andalusos), que va ser recentment nomenada per dirigir la Universitat
Europea que depèn del Parlamento europeu. O sigui que vpel que es veu, aquest nomenament no fa més que seguir amb la
línia que fins ara porta el govern: premiar als seus exministres recol·locant-los en càrrecs que els assegurin un bon passar i
al mateix temps, s'exerceixin fora d'Espanya, pels dubtes. I el fet d'anunciar el seu nomenament el moment en el qual es va
fer, n’esvaeix qualsevol dubte. El senyor president en funcions, la seva camarilla i els membres del seu partit seguiran fent el
que els plagui i no tenen el més mínim empatx d'esborrar amb el colze el que van escriure amb la mà. Sinó que l'hi
preguntin a Ciutadans, que no han d'estar gens contents amb aquesta mesura, que com a mínim demostra que són
posseïdors d'una credulitat perillosa, quan un dels “punts forts” del seu “pacte d'investidura” era precisament que els
corruptes es posessin a disposició de la justícia, no que se’ls premiés amb càrrecs ben remunerats (el sou de Soria serà
d'una mica més de 200 mil euros anuals), lluny del país.
Font:
Ecoticias (5 de setembre de 2016)
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Catalunya:
Terrassa treballarà per convertir la ciutat en una 'smart city'
Ha anunciat que ha iniciat el procés d'adjudicació perquè una empresa s'encarregui de "una sèrie d'actuacions dirigides cap
a l'estalvi energètic, econòmic i la reducció de CO2", ha apuntat Ballart.
L'Ajuntament de Terrassa implantarà el projecte 'Terrassa energia intel·ligent' per convertir la ciutat en una 'smart city', ha
anunciat l'alcalde, Jordi Ballart, aquest dijous en roda de premsa.
Ha anunciat que ha iniciat el procés d'adjudicació
perquè una empresa s'encarregui de "una sèrie
d'actuacions dirigides cap a l'estalvi energètic, econòmic
i la reducció de CO2", ha apuntat Ballart.
La iniciativa tindrà quatre àmbits d'actuació:
l'enllumenat públic, eficiència energètica dels edificis
públics, generació d'energia renovable i renovació de la
flota del transport públic municipal.
Ballart ha explicat que es destinaran 14,5 milions
d'euros que no requeriran de dotació pressupostària,
sinó que es cobrirà amb l'amortització dels 15 anys de la
concessió, i ha previst que l'estalvi anual en factures
serà d'1,3 milions d'euros.
Font: Ecoticias

dels beneficis que es produïssin serien per a l'Ajuntament.

En aquest sentit, el tinent d'alcalde de Serveis Generals
i Govern Obert, Alfredo Vega, ha precisat que el 40%

L'alcalde ha calculat un estalvi d'11.791 quilowatts a l'any i 4.277,18 tones de CO2 i, entre els treballs a realitzar, ha citat el
canvi de 30.000 punts de llum de la població per tecnologia LED --es destinaran 13,4 milions d'euros--, intervencions amb
criteris de sostenibilitat en dependències municipals, i que s'instal·laran plantes fotovoltaiques pel autoconsum en cinc
escoles i set edificis municipals.
SUPERANT ACORDS Ha assegurat que a la fi d'any hauria d'estar adjudicat el contracte i durant 2017 començar a veure's els
primers resultats --el pla abasta fins a 2020--, i ha destacat que és una iniciativa única per l'envergadura a Catalunya,
després del que ha confiat que es converteixi "en un exemple per a la resta de municipis", i ha equiparat aquest projecte al
que va impulsar Santander.
L'execució d'aquest pla superarà "amb escreix", segons Ballart, el consensuat en les directrius del Fons Europeu d'Eficiència i
el Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia, que fixa una reducció mínima als ajuntaments de 3.672 tones (un 20%) i que
han pronosticat doblegar.
Font:
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Les obres en l'estació distribuïdora
de la Trinitat milloraran la garantia
d'aigua en cas de sequera
Els
treballs
en
les
instal·lacions
augmentaran el radi d'influència de la
dessalinitzadora del Llobregat en la major
part de la ciutat de Barcelona.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA), Jordi Agustí, acompanyat del
gerent de la ACA, Lluís Ridao, ha fet
Font: Retema
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aquesta setmana una visita de seguiment de les obres que realitza l'empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de
Catalunya SA, en l'estació distribuïdora d'aigües de Trinitat Nova Barcelona, el principal centre de distribució d'aigua a la
ciutat de Barcelona. En la visita han assistit també el director general d'ACCIONA Aigua, Manuel Navarro, i el director
general de ATLL Concessionària, Alfredo Gutiérrez, a més dels responsables tècnics del projecte i de l'obra.
L'estació distribuïdora de la Trinitat (EDT) distribueix i regula el lliurament d'aigua procedent de l'estació de tractament
d'aigua potable (ETAP) del Ter, als diferents pisos de la xarxa arterial de Barcelona. Aquesta infraestructura consta, entre
altres elements, de dues centrals subterrànies de generació elèctrica, una estació de bombament en el pis 200, cinc dipòsits
de regulació, 400 metres de galeries i 3.000 metres de canonades que uneixen els diferents elements funcionals de les
instal·lacions.
L'actuació consta de dos projectes complementaris. En primer lloc l'adequació i millora de l'estació distribuïdora d'aigua de la
Trinitat (Fase 1), que suposa una inversió de 10,9 milions d'euros i té un termini d'execució de 36 mesos. L'aigua arriba a la
Trinitat des de la planta del Ter i des de l'estació distribuïdora de la Fontsanta mitjançant una canonada d'1,8 metres de
diàmetre instal·lada a l'interior del túnel Sant Just Desvern - Trinidad.
Seguiment de les obres en el túnel d'interconnexió de Fontsanta.el aigua de la Fontsanta pot provenir de la planta del
Llobregat i de la dessalinitzadora del Llobregat.
El projecte consisteix en una millora de les instal·lacions de la EDT que es concreten en les següents actuacions:
- Nou bombament a cota 200 que substitueix el bombament existent
- Canonada d'1.200 mm de diàmetre de bypass general de la Trinitat
- Connexió entre pisos 130.1-130.2
- Rehabilitació de l'entrada al sifó del Besòs
- Rehabilitació de la H d'entrada a la EDT />- Renovació de la canonada de sortida del pis de cota 70
- Renovació de les canonades del tobogan
- Demolició del fals sostre de la sala de turbines de cota 70
- Rehabilitació de les juntes del sifó del Besòs
- Rehabilitacions de formigons i superfícies metàl·liques de l'interior del EDT />
El projecte anterior es complementa amb un nou bombament d'1,2 m 3/s des de la canonada Fontsanta - Trinitat cap al
nivell 130.1. L'objectiu principal d'aquest bombament és augmentar el radi d'influència de la dessalinitzadora del Llobregat
de manera que pugui arribar a la major part de la ciutat. Això és especialment important per fer front a episodis de sequera
ja que permet augmentar la garantia de proveïment als moments crítics de la sequera. Aquesta actuació suposa una inversió
de 2,6 milions d'euros i té un termini d'execució de nou mesos.
Font:
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Els agricultors avisen de la reducció de les collites per la sequera
Les escasses pluges d'aquest estiu han acabat per afectar a les collites i
les pastures per a la ramaderia. El sindicat Unió de Pagesos alerta de
les importants pèrdues de les collites —entorn el 30%— en cultius de
secà com la vinya, l'ametlla, l'avellana i l'olivera. La falta de pluges
també ha afectat als ramaders que, des de principis de mes, han hagut
de comprar farratge per al bestiar perquè les pastures estan cremades
pel sol. El mes d'agost ha estat un dels més secs dels últims anys i és el
quart mes de 2016 en què les pluges han estat escasses. Tot i que els
embassaments estan al voltant del 60%, cosa que fa allunyar els
fantasmes d'una gran sequera encara que no és un percentatge òptim,
el nivell dels aqüífers està molt baix, ja que no s'omplen amb les
poques i ràpides tempestes que han caigut a finals d'aquest mes.
Aquest agost no ha tingut unes temperatures gaire altes, però des del
Servei Meteorològic de Catalunya expliquen que l'estabilitat atmosfèrica
ha fet que hi hagi hagut escasses precipitacions, sobretot a finals de
mes, quan és habitual que hi hagi tempestes estivals. Aquest agost,
"comparable als del 2011 o 2001", només ha deixat pluges en punts
molt concrets del Pirineu oriental i del Pla d'Urgell. Més d'una tercera
part de les estacions meteorològiques han recollit quantitats inferiors a
5 litres per metre quadrat, i a les zones de la Catalunya central i
prelitoral sud, on la situació ha estat més extrema, la precipitació
mensual no ha arribat a 1 litre per metre quadrat. A més d'afectar a la
producció agrícola, alguns municipis s'han vist obligats a adoptar
Font: El País
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l'estiu.

En aquestes zones més afectades és on hi ha els cultius de secà, les collites dels quals es veuen en perill. En el cas de
l'olivera, el coordinador territorial d’Unió de Pagesos a l'Ebre, Rafel Verdiell, explica que si no plou en dues setmanes la
meitat de la collita es pot donar per perduda. Un dels sectors més afectats és el de la fruita seca: "L'olivera tira el fruit però
no mor, i en canvi l'ametller no deixa anar el seu fruit esperant que arribi l'aigua i al final s'asseca", explica Verdiell. Els
agricultors avisen que el 20% dels ametllers de la província de Lleida ja s’han mort, i que si no plou en 15 dies la meitat
d'aquests arbres quedaran secs. A causa de les poques pluges, les ametlles i avellanes que es cullin "seran més petites i
difícils
de
pelar,
i
per
tant
de
torrar".
En el cultiu de la vinya, la manca de precipitacions ha afectat a les zones normalment més productives com la de l'Alt
Penedès o el Priorat, segons Joan Santó, responsable sindical del sector de la vinya. "Els efectes econòmics d'aquesta
situació dependran de la varietat i la producció, però si el raïm va per a la producció de cava, on es feien 12.000 tones se’n
produiran 8.000", assegura Santó. Per compensar-ho, les empreses compradores de raïm per a cava ja han actualitzat els
preus fins a un 20% més del que pagaven l'any passat, i el quilo arriba a 45 cèntims. Els agricultors constaten que a causa
de la manca de pluges hi ha una reducció de les varietats chardonnay i macabeu.
El problema s'estén als cultius de regadiu. Per suportar les poques pluges els agricultors han tingut un increment dels costos
d'energia, ja que han hagut de regar des de maig fins a setembre, el doble que en un any normal: "Els aqüífers estan
baixant tant que hem de baixar cada vegada més la bomba d'aigua, i això costa diners", explica Verdiell.
La falta de pluges també afecta a la ramaderia, que compta amb les pastures extensives. "A l'estiu, els ramaders pugen el
bestiar a l'alta muntanya i a mesura que van passant els dies el van baixant cap a mitja muntanya fins que a l'hivern
l’alimenten amb farratge", explica Santi Querol, responsable sindical de ramaderia. El que passa en estius secs com el
d'aquest any és que bona part de les pastures de mitja muntanya estan seques i, per tant, han de començar a gastar les
reserves. Molts van començar a comprar farratge a principis d'agost i altres preveuen retirar els animals de les pastures
abans del previst i comprar l'aliment. "Quan acabin les reserves ja veurem el que costarà al mercat, segurament haurem
d'anar a buscar aliment de segona qualitat", explica Querol. La Llotja de Vic ja preveu l'augment del preu del farratge a
causa de l'escassetat de pluges. El preu actual d'una tona de palla és de 45 euros, i el del farratge és de 132 euros la tona.
La por, tant d'agricultors com de ramaders, és que l’assegurança no cobreixi aquestes pèrdues per sequera. "En aquests
moments el satèl·lit no detecta sequera, perquè no pot veure l'altura de l'herba de les pastures", explica Querol. El sindicat
està fent un seguiment amb l’asseguradora Agroseguro amb visites als camps per detectar quin és l'abast de les pèrdues per
falta de pluja.
Font:
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Alliberen a Tarragona tres tortugues babaues que van néixer a la Platja llarga fa gairebé dos anys
Aquest dimecres s'han alliberat a la Platja Llarga de
Tarragona tres tortugues babaues (Caretta caretta), una
espècie en perill d'extinció. Els exemplars que s'han deixat
anar al mar pertanyen a la posada localitzada en el mateix
punt a l'octubre de 2014 i són els únics que han sobreviscut
al període de recuperació. Enmig d'una gran expectació de
banyistes i d'un ampli dispositiu liderat pels tècnics de la
xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, els
animals s'han endinsat finalment en la Mediterrània poc
abans
de
les
dotze
del
migdia.

Font: Diari de Tarragona

Les tortugues disposen de xips identificadors similars als
que s'instal·len als animals de companyia i, dues d'elles,
compten amb un emissor per via satèl·lit que permetrà
conèixer la seva ubicació de forma permanent. Els
exemplars alliberats aquest dimecres mesuren entre 25 i 29
centímetres i pesen entre tres i quatre quilos i mig.
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El delta de l'Ebre es protegeix per frenar la massificació
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Migdia de finals d'agost sobre la sorra de la barra del Trabucador, l'espai natural del delta de l'Ebre amb més visitants i més
pressió humana: 360.000 persones gaudeixen cada any de les seves platges verges, inclòs un valuós i fràgil ecosistema
dunar. La meitat dels visitants del parc natural passa per aquí. Una caravana de vehicles, molts cotxes, però també una allau
de furgonetes i autocaravanes, transiten lliurement entre la sorra, el mar i la badia, en un espai natural protegit.

Fuente: La Vanguardia

Avança el matí i els
visitants
busquen
lliurement un lloc per
aparcar al costat de les
dues llarguíssimes platges
verges de sis quilòmetres
cadascuna, no vigilades:
una interior, la de la badia
dels
Alfacs,
d'aigües
càlides, tranquil·les i poc
profundes, i una altra
exterior,
enorme
i
salvatge, a mar obert.
Moltes
de
les
autocaravanes se situen a
amb prou feines a cinc
metres de la badia, per
aprofitar
l'ombra
dels
tendals dels seus vehicles i
passar el dia tocant
l'aigua. D’altres penetren a

la platja marina o trepitgen les dunes.
“Del Delta ens agrada tot”, diu la família Martín Pereira, de Torredembarra, a punt per a l'esmorzar. Quan arriba la nit, a
partir de les 21 hores, està prohibit estacionar i pernoctar al Trabucador. Els últims anys la pressió policial, amb campanyes
dels Mossos, ha permès acabar amb les acampades il·legals. Però, malgrat les sancions i els controls diaris, la matinada del
diumenge La Vanguardia va comptar a la zona una trentena de vehicles, incloses una desena de caravanes.
El respecte de la majoria dels visitants, enamorats d'un entorn natural únic, on es respira en general bona convivència, no
evita problemes d'incivisme, sobretot per les escombraries i l'ocupació anàrquica de l'espai. Es tracta d'una zona sota la
tutela legal de la direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar (Ministeri de Medi ambient), ja que està en espai
marítim terrestre. L'enclavament està protegit a més al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), per la qual cosa el parc natural
del
Delta
de
l’Ebre,
competència
de
la
Generalitat,
participa
també
de
la
seva
gestió.
La tercera administració competent és l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), que acaba de presentar el
projecte per crear una base nàutica per a “l'ordenació, promoció i gestió sostenible de les activitats turístiques”. El pla
preveu “el control de vehicles per a la temporada de l'any amb més afluència” en l'únic punt d'accés terrestre a la barra de
sorra. El Consistori estudia ara com es regularà l'accés, si s'establirà un nombre màxim de cotxes i caravanes i si es fa pagar
per entrar amb vehicle en el Trabucador. “Quan alguna cosa costa, es respecta. En molts parcs naturals es fa pagar; serà un
preu simbòlic”, avança Rosa Anglès, regidora de Turisme. Es delimitarà l'aparcament, amb una zona específica per als
turismes i una altra per a les autocaravanes darrere de la base nàutica, “per minimitzar els perjudicis sobre els espais
naturals i l'ecosistema dunar”.
Encara que encara no s'ha concretat el nombre de places, una vegada cobertes es restringirà l'accés. “Serà compatible amb
un turisme sostenible”, diu Anglès. Un informe de la Universitat Rovira i Virgili (URV) xifra en 1.600 els vehicles que
transiten, 800 aparcats, en un dia de màxima afluència (juliol, agost i Setmana Santa). L'estudi de la URV ha identificat el
Trabucador com el recurs turístic més visitat del Delta. Sobre el terreny l'èxit és indiscutible: es multipliquen els banyistes,
que conviuen amb els pescadors i els kitesurfistes. Per les seves característiques, amb aigües poc profundes en una zona de
vent, s'ha convertit en una de les millors localitzacions d'Europa per a l'aprenentatge del kitesurf, una variant del surf amb la
taula impulsada per un estel. “Es requereix d'una infraestructura que permeti el foment de les activitats turístiques
responsables amb el medi ambient i garanteixi la seguretat dels usuaris, fent compatible la conservació d'un espai únic amb
el foment d'una destinació turística tan especial i la generació d'un benefici econòmic i social”, diu Josep Caparrós, alcalde
de la Ràpita.
El projecte, que reaprofitarà la plataforma de fusta ja existent per minimitzar el seu impacte, ha estat ben rebut tant per la
direcció de Costes, que ha de donar l'autorització, juntament amb la del parc natural, que comparteix la necessitat de
reforçar l'ordenació. És l'única via, diuen els experts, per fugir d'una massificació que acabi amb l'essència d'una experiència
poc usual a la costa catalana: gaudir de la platja i els esports nàutics en un entorn verge i sense aglomeracions. “Últimament la massificació fa que hi hagi problemes de compatibilitat d'usos –esportius, familiars...– al Trabucador; s'haurien de
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regular espais i horaris. L'aparcament és complicat, s'aparca per tot l'espai, és necessària una regulació i s'ha de fer bé
perquè sigui acceptada”, diu Francesc Vidal, director del parc natural.
Sobre la sorra ja ressonen els plans de regular el Trabucador. D'entrada, i en general, provoca rebuig o desconfiança entre
els turistes, especialmente per part d’aquells que viatgen amb caravana. Els turistes han adoptat i transformat a la seva
mesura una pràctica arrelada entre els veïns del Delta, passar tot el dia al Trabucador. “Ens ho estan posant molt difícil, els
Mossos vénen un dia rere l'altre. Som independents i autònoms, i no necessitem anar a cap càmping per res”, sosté Lola
Delgado, turista de Saragossa, plàcidament estirada sota el tendal de la seva autocaravana, a cinc metres escassos de
l'aigua, mentre el seu marit pesca a la mateixa badia.
En un dels extrems del Trabucador, sobre la platja, però ja al terme municipal d'Amposta (Montsià), s'ha instal·lat des de fa
dos estius un quiosquet, rara avis al Delta. “Si posem desenes de quiosquets aquestes platges perdran el seu encant”,
destaca Dani Forcadell, edil de Medi Natural i Pagesia de l'Ajuntament d'Amposta. Amb cinc quilòmetres de litoral al seu
municipi hi ha la platja de Eucaliptus, una de les més visitades. “És un equilibri molt delicat, però ben aconseguit i
imprescindible entre una desena d'activitats diferents. No volem ser un Salou o un Lloret; les activitats d'afluència massiva
són molt llamineres, però aquestes són platges semiverges, cal mantenir aquests valors, massificar el Delta no és
desitjable”, diu el regidor Forcadell.
“El Delta no està preparat per absorbir molt turisme. I per Setmana Santa, sobretot, es desborda”, diu Pep Carles, guia
turístic, al capdavant aquest migdia d'un grup de jubilats de Castelló que han aparcat l'autobús al Trabucador. Passin i
vegin.
Fins a quatre empreses, inclosa la pròpia estació nàutica de la Ràpita, ofereixen classes de kitesurf. “L'Ajuntament està
massa a sobre, s'hauria de permetre acampar de nit”, critica Domingo Santiago, que al costat del seu germà Pedro José
gestiona la Central del Kite, que obre també de maig a octubre l'únic quiosquet del Trabucador. “Qui ve repeteix, és un lloc
únic, vénen aficionats al kite de tot el món, un dissabte o un diumenge d'agost ve molta gent, sembla el passeig marítim de
Coma-ruga, però l'ambient és tranquil i la convivència bona, no hi ha cap problema”, diu Santiago. L’embarcador és un lloc
molt fotografiat per la bellesa dels capvespres. Sobre la nova base nàutica es mostra escèptic: “Quants anys han necessitat
per treure els pals de la llum?”. L'Ajuntament de la Ràpita vol que el projecte sigui una realitat el proper estiu.
En alguns fòrums especialitzats els afeccionats al kitesurf debaten si la creació d'una base nàutica, amb serveis ara
inexistents, suposaria una millora o un llast. “Crec que és una bona idea sempre que respectem el medi ambient”, opina un.
“Voto perquè posin la barrera i facin pagar a tot el que vulgui entrar. De 20.000 dels que venen els diumenges m'aventuro al
fet que es reduiria a la meitat”, diu un altre. Alguns expressen el seu recel i prefereixen seguir a plaer. “Vent, estel i mar. Els
ajuntaments sobren”, reivindiquen.
La línia elèctrica segueix marcant el paisatge del Trabucador, però té els dies explicats. La nova xarxa submarina va entrar
en ús i el Ministeri de Foment desmantellarà els vells pals a la tardor. Encara que el temps sembla transitar a una altra
velocitat al Delta, realitats durant dècades inalterables comencen a canviar.
La barra del Trabucador dóna accés, després de recórrer uns sis quilòmetres, a l'entrada de la reserva natural de la Punta de
la Banya, l'espai triat per la colònia de flamencs per establir un dels escassos punts estables de cria del sud del Mediterrani.
El pas a persones no autoritzades està prohibit. La barrera de les salines de la Trinitat es va aixecar excepcionalment la
matinada del diumenge per realitzar, amb la participació de voluntaris, l'anellat dels pollets de flamenc. Gairebé 900 parelles
van nidificar-hi la primavera i dels 800 pollets prop de la meitat han sobreviscut. “Es considera un èxit”, destaca Francesc
Vidal, director del parc natural del Delta de l’Ebre. Uns vuitanta pollets van poder ser anellats per realitzar el seguiment de la
colònia. “És una experiència meravellosa”, diu María José Fernández, una de les voluntàries, després de deixar anar amb les
seves mans un dels flamenc, abans de provar el seu primer vol. L'anellat no s'havia pogut realitzar des del 2012 per
problemes en la reproducció de l'espècie emblema del Delta.
Font:
La Vanguardia (30 d’agost de 2016)
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20160830/404270737375/delta-ebro-plan-restricciones-acceso-vehiculosplayas-trabucador.html
URV-CEDAT:
Últimes places per al Màster en Dret
Ambiental
Fins el 19 de setembre és possible optar a les
últimes places per cursar el Màster Universitari
en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i
Virgili (Tarragona, Espanya).
El Màster en Dret Ambiental és una titulació
oficial única en les seves característiques a
Fuente: CEDAT
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Espanya que proporciona coneixements fonamentals i específics, amb una consideració particular cap als diferents àmbits
sectorials, complementats amb un conjunt d'assignatures no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics,
econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. L'estudi del dret espanyol es vincula a la perspectiva del dret de la Unió
Europea i del Dret internacional i comparat.
El programa docent para atenció als sistemes d'autorització administrativa, a l'avaluació de l'impacte ambiental, a l'auditoria
ecològica de l'empresa, als sistemes d'etiquetatge ecològic, a les diverses formes de responsabilitat en l'àmbit del medi
ambient i a la sanció administrativa i penal de les infraccions i delictes ambientals especialment. El programa atorga una
gran importància a les pràctiques nacionals i internacionals i té un important component multidisciplinari. A més, els
estudiants del Màster tenen la possibilitat d'intervenir en casos reals, sota la supervisió de professorat altament qualificat, a
través de la clínica jurídica ambiental i de continuar la seva formació amb l'accés al doctorat en dret ambiental.
Dirigit a graduats universitaris o amb un títol equivalent (no necessàriament en Dret) expedit per un centre d'ensenyament
superior que vulguin completar la seva formació per orientar o reorientar la seva carrera professional cap a l'especialització
ambiental o que, simplement, desitgin disposar d'instruments conceptuals que els permeti accedir a una millor comprensió
del dret ambiental.
Durada: Dos cursos acadèmics (de setembre a juny), 120 crèdits ECTS. Modalitat: A distància. Amb possibilitat de realitzar
activitats presencials per als estudiants interessats a seguir amb estudis de doctorat. Places limitades. Coordinació: Dra.
Susana Borràs Pentinat susana.borras@urv.cat
Font:
CEDAT (6 de septiembre de 2016)
http://www.urv.cat/masters_…/es_pas_a_pas_preinscripcio.html
Més informació:
http://masterenderechoambiental.com/
IXè Diàleg Ambiental, constitucional i internacional “Justícia Social i Ambiental en el context de la crisi
global"
Els dies 26 i 27 de setembre es durà a terme el IXè Diàleg Ambiental, constitucional
i internacional a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Espanya.
L'esdeveniment, que té com a tema "Justícia Social i Ambiental en el context de la
crisi global", comptarà amb taules rodones, conferències i presentacions de grups
de treball (GT).
Font:
CEDAT (6 de setembre de 2016)
http://www.dialogoaci.com/ix-dialogo

Font: CEDAT

AAEDAT:
La Dra. Gabriela Fauth rep el premi extraordinari de doctorat
El proper dia 16 de setembre, en el marc de l'acte d'inauguració del curs acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili (URV), es
procedirà al lliurament dels premis de doctorat per al curs 2015 – 2016 al Teatre Batrina de Reus. Per la seva alta qualitat
així com per la labor realitzada per la investigadora, l'escola de Doctorat de la URV ha decidit atorgar un d'aquests premis a
la Dra. Gabriela Fauth per la seva tesi titulada “Crisis urbana y derecho a la ciudad: el espacio urbano en el litoral de
Barcelona”, dirigida per la Doctora Judith Gifreu.
La recerca de la Dra. Fauth convida a repensar noves formes urbanes i instruments jurídics en el context generalitzat de
crisi, en què la transició sociohistòrica i cultural condiciona la construcció científica, així com l'organització políticosocial del
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present, juntament amb l'actual procés de globalització, sent Barcelona i el seu espai costaner casos de referència per
presentar importants elements d'anàlisi.
La Dra. Gabriela Fauth va ser estudiant del Màster en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili i va realitzar el seu
doctorat al Departament de Dret públic de la mateixa universitat. Actualment és investigadora postdoctoral a la Universitat
Federal de Rio de Janeiro.
Font:
CEDAT (6 de setembre de 2016)
http://www.dret-public.urv.cat/noticies/69/acte-inauguracio-curs-academic-2016-17
Es publica el volum “Medi ambient i Societat” de la Revesta Encurcijadas en el qual van participar
investigadores del CEDAT
Durant el mes d'agost es va publicar el número 11 de la revista “Cruïlles. Revista Crítica de Ciències Socials” en què van
participar diverses investigadores del CEDAT i que porta per títol “Medio ambiente y Sociedad”.
En aquest volum es pot trobar una interessant nota de recerca titulada “Fracking: Una nueva amenaza a los derechos
territoriales de los pueblos indígenas de México”, redactada per la doctoranda del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de la
Universitat Rovira i Virgili, Itzel Ramos. En aquesta nota, la Sra. Ramos analitza si els pobles indígenes poden veure's
especialment afectats als seus territoris per les activitats relacionades amb l'extracció d'hidrocarburs no convencionals,
concloent que la recent obertura de mercat al sector privat per a l'explotació d'aquestes fonts significa en la pràctica una
amenaça als drets territorials dels pobles indígenes a Mèxic.
D'altra banda, la Dra. Beatriz Felipe Pérez, que va defensar recentment la seva tesi
doctoral al Departament de Dret Públic de la URV, va coordinar el número juntament
amb la Sra. Dara Medina Chirino i, al seu torn, va publicar una reflexió sobre les
migracions ambientals amb el títol: “La degradación ambiental, el cambio climático y las
migraciones”. En aquest text es van abordar qüestions com la relació entre les diferents
formes de degradació ambiental i els moviments de població i les problemàtiques a les
quals s'enfronten aquests migrants, la situació dels quals no es troba, en general,
recollida en els principals tractats internacionals sobre migracions i que a nivell intern
també són escassament reconeguts.
A més dels textos esmentats, la resta d'articles, notes i reflexions inclosos en el número
resulten de gran interès. Destaquen les aportacions de Manuel Sacristán i de Jorge
Riechmann, així com l'entrevista a Iaio Herrero sobre la rellevància de la lluita
mediambiental en termes de justícia social en un context de crisi i inestabilitat com
l'actual. Pedro Chávez i Florent Marcellesi, per la seva banda, parlen de la necessitat de
col·locar l'ecologia al centre de les polítiques europees i de les contradiccions entre el
que anuncien ser i el que realment suposen les polítiques i els tractats que es defensen
des del Parlament Europeu per a la causa ecològica. Així mateix, es tracten diferents
temes de rellevància com l'ocupació verda a Espanya, diverses problemàtiques
relacionades amb l'aigua, l'adaptació al canvi climàtic i la seguretat marítima i protecció
ambiental.
Fuente: Encrucijadas

Font:
CEDAT - Encrucijadas (6 de setembre de 2016)
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/issue/view/16

NORMATIVA
Unió Europea:
Reglament (UE) 2016/1184 del Consell, de 18 de juliol de 2016, que modifica el Reglament (UE) 2015/2265
relatiu a l'obertura i manera de gestió dels contingents aranzelaris autònoms de la Unió de determinats
productes pesquers per al període 2016-2018.
Font:
DOUE(L) nº 196 de 21/07/2016, p. 1 a 2 (2 pàgines)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:196:FULL&from=ES
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Reglament Delegat (UE) 2016/1166 de la Comissió, de 17 de maig de 2016, que modifica l'annex X del
Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en el que concerneix a les condicions de
compra de remolatxa en el sector del sucre a partir de l'1 d'octubre de 2017.
Font:
DOUE(L) nº 193 de 19/07/2016, p. 17 a 18 (2 pàgines)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1166&from=ES
Reglament d'Execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen
disposicions d'aplicació del Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als
programes nacionals de suport al sector vitivinícola.
Font:
DOUE(L) nº 190 de 15/07/2016, p. 23 a 71 (49 pàgines)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1150&rid=1
Reglament Delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, pel qual es completa el Reglament
(UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes nacionals de support al
sector vitivinícola i es modifica el Reglament (CE) nº 555/2008 de la Comissió.
Font:
DOUE(L) nº 190 de 15/07/2016, p. 1 a 22 (22 pàgines)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1149&rid=1
Reglament d'Execució (UE) 2016/1153 de la Comissió, de 14 de juliol de 2016, que fixa per a l'any civil 2016
el percentatge d'ajust dels pagaments directes de conformitat amb el Reglament (UE) nº 1306/2013 del
Parlament Europeu i del Consell.
Font:
DOUE(L) nº 190 de 15/07/2016, p. 76 a 77 (2 pàgines)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1153&rid=1
Decisió nº 1/2016 del Comitè de transports terrestres Comunitat/Suïssa, de 10 de juny de 2016, relativa al
sistema de cànons sobre els vehicles aplicable a Suïssa a partir de l'1 de gener de 2017 [2016/1118].
Font:
DOUE(L) nº 186 de 09/07/2016, p. 36 a 37 (2 pàgines)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:186:FULL&from=ES
Correcció d'errors de la Decisió d'Execució (UE) 2015/495 de la Comissió, de 20 de març de 2015, per la qual
s'estableix una llista d'observació de substàncies a l'efecte de seguiment a nivell de la Unió en l'àmbit de la
política d'aigües, de conformitat amb la Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell.
Font:
DOUE(L) nº 188 de 13/07/2016, p. 28 a 29 (2 pàgines)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0495R%2801%29&from=EN
Espanya:
Reial decret 294/2016, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el procediment per a la gestió dels drets miners i
dels drets del domini públic d'hidrocarburs afectats pel canvi del sistema geodèsic de referència.
Font:
BOE nº 178 de 25/07/2016, p. 51978 a 51981 (4 pàgines)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7156
Ordre IET/1209/2016, de 20 de juliol, per la qual s'estableixen els valors de la retribució a l'operació
corresponents al segon semestre natural de l'any 2016 i s'aprova una instal·lació tipus i els seus
corresponents paràmetres retributius.
Font:
BOE nº 175 de 21/07/2016, p. 51111 a 51134 (24 pàgines)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-6995.pdf
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Llei 1/2016, de 29 de març, per la qual es deroga la Llei d'Habitatges Rurals Sostenibles de la Comunitat de
Madrid.
Font:
BOE nº 169 de 14/07/2016, p. 49215 a 49216 (2 pàgines)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/14/pdfs/BOE-A-2016-6727.pdf
Llei 6/2016, de 24 de juny, de modificació de la Llei 6/2015, de 24 de març, agrària d'Extremadura.
Font:
BOE nº 167 de 12/07/2016, p. 48518 a 48526 (9 pàgines)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/12/pdfs/BOE-A-2016-6650.pdf
Llei 1/2016, de 22 d'abril, de Pressupostos Generals de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa per al
2016.
Font:
BOE nº 169 de 14/07/2016, p. 49101 a 49174 (74 pàgines)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/14/pdfs/BOE-A-2016-6723.pdf
JURISPRUDÈNCIA
Unió Europea:
Sentència del Tribunal General (Sala Quarta) de 14 de juliol de 2016.
República de Letònia contra Comissió Europea.
FEOGA, FEAGA i Feader — Despeses excloses del finançament — Correcció financera a tant alçat —
Condicionalidad — Requisits mínims de les bones condicions agràries i mediambientals — Normes — Article 5,
apartat 1, i annex IV del Reglament (CE) n.º 1782/2003 — Article 6, apartat 1, i annex III del Reglament (CE)
n.º 73/2009.
Font:
EurLex
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014TJ0661&qid=1469526243627&from=ES
Recurs de cassació interposat el 10 de novembre de 2015 per Monster Energy Company contra l'acte del
Tribunal General (Sala Segona) dictat el 9 de setembre de 2015 en l'assumpte T-666/14, Monster
Energy/*EUIPO.
Font:
EurLex
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CN0603&qid=1469525123917&from=ES
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 21 de juliol de 2016.
Hilde Orleans i uns altres contra Vlaams Gewest.
Peticions de decisió prejudicial plantejades pel Raad van State (Bèlgica).
Procediment prejudicial — Medi ambient — Directiva 92/43/CEE — Conservació dels hàbitats naturals —
Zones especials de conservació — Espai Natura 2000 “Estuari de l'Escalda i del Durme des de la frontera amb
Holanda fins a Gant” — Desenvolupo d'una zona portuària — Avaluació de les repercussions d'un pla o
projecte sobre un lloc protegit — Producció de repercussions negatives — Desenvolupament previ, però
encara no finalitzat, d'un àrea d'un tipus equivalent a la superfície destruïda — Finalització posterior a
l'avaluació — Article 6, apartats 3 i 4.
Font:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0387&qid=1469526243627&from=ES
Espanya:
Sentència de 28 de juny de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que desestima el recurs contenciósadministratiu interposat contra el Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, i aixeca la suspensió del seu article
14.3, acordada per Acte de 23 de març de 2015.
Font:
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BOE nº 180 de 27/07/2016, p. 52281 a 52281 (1 pàgina)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/27/pdfs/BOE-A-2016-7220.pdf
Sentència de 20 de juny de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara la nul·litat dels
Annexos II i VIII de l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius
de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de
fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en la part referida a les instal·lacions de tractament i
reducció del purí quant als valors i paràmetres relatius a costos d'inversió i d'explotació, així com en la
ponderació d'altres ingressos d'explotació i del autoconsumo; havent d'aprovar l'Administració en el termini
de quatre mesos la regulació substitutiva de la qual ara es declara nul·la.
Font:
BOE nº 172 de 18/07/2016, p. 50356 a 50356 (1 pàgina)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/18/pdfs/BOE-A-2016-6875.pdf
Sentència del 13 de juliol de 2016, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós, que ha vist constituïda pels
magistrats al marge referenciats, el recurs contenciós administratiu número 1/ 790/14, interposat per PARCS
EÒLICS SANT LORENZO SLU representada pel Procurador D. Ramón Rodríquez Nogueira amb l'assistència
lletrada de D. Pablo Dorronsoro Martín, contra el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula
l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. S'ha
personat com recorregut l'Advocat de l'Estat en la representació que legalment ostenta de l'ADMINISTRACIÓ
DE L'ESTAT.
Font:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7740377&links=&optimize
=20160720&publicinterface=true
Sentència del 12 de juliol de 2016, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós, que ha vist el present recurs
contenciós-administratiu amb el número 1/ 525/2014 que està pendent de resolució, interposat per la
Procuradora dels Tribunals D. Nuria Munar Serrano i de la mercantil "Energy Works Carballo, S.L. (EW
CARBALLO)", sota la direcció Lletrada de Don Félix Plasencia Sánchez i Don Jaime Almenar Belenguer contra
el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir
de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus; i contra l'Ordre del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions
tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia
renovables, cogeneració i residus. Ha estat part demandada l'Administració de l'Estat, representada i
defensada per l'Advocat de l'Estat.
Font:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7742382&links=&optimize
=20160722&publicinterface=true
Sentència del 12 de juliol de 2016, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós, que ha vist el recurs contenciós
administratiu número 1/ 456/14, interposat per ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE) representada pel
Procurador D. Manuel Lanchares Perlado amb l'assistència lletrada de D. Fernando Calancha Marzana, contra
el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, pel qual es regula l'activitat
de producció d'energia elèctrica i s'estableixen els paràmetres retributius de les instal·lacions, a partir de
fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. S'ha personat com recorregut l'Advocat de l'Estat en la
representació que legalment ostenta de l'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT; i el Procurador D. Carlos Mairata
Laviña en representació d'HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO SA amb l'assistència lletrada de D. Joaquín
Suárez Saro.
Font:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7740372&links=&optimize
=20160720&publicinterface=true
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AGENDA
Delta Birding Festival 2016
Per tercer any consecutiu al Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la Mediterrània Occidental, s’ofereix
un programa d’activitats ampli i atractiu amb conferències, cursos, tallers, concursos, etc. Acompanyat d’una gran fira de
productes i serveis per als ornitòlegs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.
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El 2016 es presenta com la consolidació de l’únic festival ornitològic que es celebra a Catalunya. A més, continua essent
l’únic festival a l’estat espanyol que destina el benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l’estudi i la
conservació dels ocells i la natura. En aquesta edició es preveu recolzar una iniciativa amb projecció internacional finançant
expedicions d’ornitòlegs d’arreu d’Europa per a que col·laborin en l’”Atles dels ocells nidificants d’Europa” (European
Breeding Bird Atlas 2) prospectant regions de l’est d’Europa encara molt desconegudes i en les que a penes hi ha ornitòlegs
locals.
Data: 23 al 25 de setembre de 2016.
Lloc: MónNatura Delta, Amposta.
Organitza: ORIX, Institut Català d’Ornitologia (ICO) i la Fundació Catalunya - La Pedrera (FCLP).
Per a més informació:
http://www.deltabirdingfestival.com
IX Seminari Internacional per La Justícia Social i Ambiental en un context de crisi global
Aquest seminari es durà a terme el 26 i 27 de setembre de 2016,a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Espanya; i el 3
i 4 d'octubre de 2016, a la Facultat de Dret de la Universitat de Lisboa, Portugal. L'esdeveniment té com a tema "Justícia
Social i Ambiental en el context de la crisi global", comptarà amb taules rodones, conferències i presentacions de grups de
treball.
Data: 26 i 27 de setembre i 3 i 4 d’octubre de 2016.
Lloc: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i Facultat de Dret de la Universitat de Lisboa (Portugal).
Organitza: Centre d’estudis de Dret Ambiental de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Centro de Investigaçào de direito
público i l’Instituto de Cièncias Jurídico-Políticas.
Per a més informació:
http://www.dialogoaci.com/ - !IX-Diálogo-Ambiental-Constitucional-e-Internacional/e426f/57613bac0cf2d021c3fdccd9
Natural Capital Summit
Aquesta conferència és una oportunitat única per conèixer de quina manera beneficia el capital natural tant a les
companyies com a la societat i com poden ser mesurats i valorats els impactes directes i indirectes i les dependències que
les empreses tenen dels recursos naturals. Aquesta informació és crítica per poder donar els passos necessaris per informar
adequadament en els processos de decisió a llarg termini en benefici de les persones, el planeta i els resultats.
Igual que les persones, les empreses interactuen amb el capital natural. La consideració d'aquest factor en les
organitzacions permet, d'una banda, reduir els riscos derivats de la seva inadequada gestió i, per un altre, aprofitar les
oportunitats que es deriven d'això.
Apropar al sector empresarial i a la societat el coneixement entorn del capital natural, així com les iniciatives que s'estan
duent a terme en aquesta matèria en el panorama internacional és el principal objectiu dels organitzadors del Natural Capital
Summit.
Per a això, durant els dos dies de durada, actors nacionals i internacionals de l'àmbit públic, privat i empresarial exposaran
les seves respectives experiències i parlaran sobre quines oportunitats ofereix l'enfocament del capital natural pel
emprendimiento, la reducció de costos i quins són les tendències que marcaran els passos futurs en aquesta disciplina.
Data: 5 i 6 d’octubre de 2016.
Lloc: Madrid.
Organitza: Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Fundación CONAMA y Fundación Global Nature.
Per a més informació:
https://naturalcapitalsummit.wordpress.com
XXIII Concurs de fotografia del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
BASES:
 Qualsevol persona professional o afeccionada pot participar en aquest concurs presentant fotografies del Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 El format màxim de les fotografies presentades serà de 30x45 cm, en color o en blanc i negre.
 Les fotografies hauran de presentar-se sobre una cartolina fina de color negre, de dimensions 40x50 cm.
 Les obres es portaran o enviaran a les Cases del Parc Nacional (Ca de Simamet, carrer dels Graieres, 2 - 25528 Boí
o carrer de Sant Maurici, 5 - 25597 Espot).
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PREMIS:






Primer premi: 1.300 euros
Segon premi: 1.000 euros
Tercer premi: 500 euros
Quart premi: Lot de productes de la terra i lot de material del Parc Nacional.
Cinquè premi: Diploma i lot de material del Parc Nacional.

ACCÉSIT ESPECIAL, ELS MINAIRONS
Es concedirà un accésit especial, dotat amb 1.000 €, “Els Minairons”, a la millor fotografia o col·lecció sobre les
activitats tradicionals, els costums i l'etnografia dels pobles de l'àrea d'influència del Parc.
ACCÉSIT FOTOGRAFIA DIGITAL. CARROS DE FOC





La temàtica d'aquest accésit serà la ruta Carros de Foc.
El nombre màxim de fotografies presentades per persona serà de tres.
El format de les fotografies serà digital, en blanc i negre o color i una mesura mínima de 3.000 x 2.000 píxels.
La presentació de les fotografies es farà a les adreces de correu electrònic següents: pnaiguestortes@gencat.cat i
info@carrosdefoc.com.
 Premi únic de 500 €
La data límit de presentació és el 31 d'octubre de 2016.
Data: 31 d’octubre de 2016.
Organitza: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con la colaboración del Institut d'Estudis Ilerdencs i Carros
de Foc.
Per a més informació:
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/aiguestortes_estany_sant_maurici/visitans/agenda_dactivitats/2016/201
6fotografia_ESP.pdf
European Ecosystem Services 2016 conference
Del 19 al 23 de setembre tindrà lloc a Brussel·les (Bèlgica) la Conferència dels Serveis dels Ecosistemes Europeus 2016, sota
el lema «Com ajudar a la naturalesa para ajudem a nosaltres mateixos». L'enfocament de l'esdeveniment se centrarà en
l'important paper que juguen els ecosistemes saludables a l'hora de recolzar el benestar humà i la protecció de la
naturalesa.
La conferència conjuminarà a experts vinguts del món de la ciència, la política i la pràctica en matèria de serveis dels
ecosistemes i el capital natural i tindrà un fort enfocament cap a la pràctica i aplicació.
Així, conformen el variat programa ponències d'especialistes i investigadors, sessions interactives per demostrar exemples de
treballs sobre els serveis dels ecosistemes i el capital natural, excursions de camp per observar els serveis dels ecosistemes
en acció, i sessions científiques.
Data: 19 al 23 de setembre de 2016.
Lloc: Brussel·les, Bèlgica.
Organitza: Ecosystem Services Partnership (ESP), OPERAs, OpenNESS, ECOPLAN, University of Antwerp.
Per a més informació:
http://www.esconference2016.eu/86157 - .V5XSiDeFfzI
Obert el termini per sol·licitar ajudes per a contractes predoctorals
Del 13 al 27 de setembre estarà obert el termini per sol·licitar les ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de
doctors contemplada en el Subprograma Estatal de Formació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva
ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i Innovació 2013-2016, en règim de concurrència
competitiva i aplicant els principis de publicitat i objectivitat.
Les ajudes tenen com a objecte la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat
de contracte predoctoral, del personal investigador en formació en centres de R+D, que desitgin realitzar una tesi doctoral
associada a un projecte de recerca finançat per les ajudes per a projectes de R+D del Subprograma Estatal de Generaci ó de
Coneixement en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència o per les ajudes
per a projectes de R+D+I “Reptes Recerca” del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als
Reptes de la Societat, respectivament, en les seves convocatòries 2015, ambdues en el marc del Pla Estatal de R+D+I, o a
un projecte de recerca que es desenvolupi en un Centre d'Excel·lència Severo Ochoa o en una Unitat d'Excel·lència María de
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Maeztu, finançats per convocatòries del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional del Pla Estatal de R+D+I o del
Programa Nacional d'Enfortiment Institucional, de l'IV Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació
Tecnològica 2008-2011, totes elles actuacions del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Data: 19 al 27 de setembre de 2016.
Per a més informació:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=62b349aaa8
dc4510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD

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 correu
electrònic a: cedat@urv.cat
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