
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. Cancún: una injecció d’optimisme. Veure 

 

                   Tarragona

Cicle medi ambient i globalització. De la mata a l'olla. Veure 
Aire: Respiració i salut infantil. Veure 
Mercat d’intercanvi del Masnou. Veure 
L'Amazones Bolivià. Amenaces a la Biodiversitat i la Riquesa Cultural. Veure 
Fraguerau, un congost singular. Veure 
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NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Les plantes netegen l'aire. Veure 
Un superarbre per estar en pau amb el planeta. Veure 
Argentina: El Mercosur va aprovar recentment la política de promoció i cooperació en producció i consum sostenible la qual va ser incorporada a 
l'ordenament jurídic argentí. Veure 
Brasil imbatible primer lloc en reciclatge de llaunes. Veure 
Canvi climàtic: el que hi ha en joc a Cancún. Veure 
El 22% de les plantes està en perill. Veure 
Gairebé tots els rius en perill. Veure 
Veneçuela cens d’ecologistes. Veure 
La crisi alimentària mundial i la paradoxa llatinoamericana. Veure 
Irresponsabilitat salmonera comença a destruir patrimoni sanitari i turístic de Magallanes. Veure 
Envelliment global. Veure 
Unió Europea 
Nou "poder verd" avança a Alemanya. Veure 
Bèlgica: Si bé, en termes generals, l'energia eòlica no representa una amenaça per a la flora i fauna silvestres, la situació o el disseny inadequats dels 
parcs eòlics poden tenen repercussions negatives en espècies i hàbitats vulnerables. Veure 
La Unió Europea ha proposat unes normes de seguretat per a l'emmagatzematge del combustible gastat i els residus radioactius procedents de les 
centrals nuclears, la medicina o la investigació científica. Veure 
Regular la caça de balenes o prohibir? La UE passa paraula. Veure 
Agroecologia davant del canvi climàtic. Veure 
Oceana qualifica com insuficient la proposta de reducció de captures pesqueres de la Comissió Europea. Veure 
Espanya 
Europa condemna a Espanya per no aplicar correctament la norma per reduir la contaminació industrial. Veure 
La Universitat de Sevilla publica un estudi sobre la diversitat de les aus de la zona. Veure 
Des de fa 20.000 anys els oceans Atlàntic distribuït en un altre mitjà. Veure 
Sebastián diu que la regulació eòlica i termosolar s’aprovarà al començament de desembre. Veure 
Espanya emetrà nou milions de tones addicionals de CO2 cada any pels plans per augmentar l'ús de agrocombustibles. Veure 
Recuperar els pobles. Veure 
Una nova espècie de insecte carronyer ajudaria als forenses. Veure 
López de Uralde estaria "encantat" de ser el candidat dels Verds. Veure 
Catalunya   
Un sensor permetrà fer prediccions climàtiques i prevenir incendis. Veure 
Aprovat el Pla de recerca i innovació del Departament. Veure 
La Diputació promou el paisatge com a actiu turístic, en una jornada adreçada al món local. Veure 
La Diputació ha finançat actuacions de prevenció d'incendis forestals. Veure 
Puigcercós i Herrera es comprometen davant Greenpeace a renovar el consens del Parlament de Catalunya contra el cementiri nuclear. Veure 
Publicat el decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. Veure 
Ecologistes en Acció detecta alts nivells de mercuri en aire en municipis de Pontevedra i Tarragona. Veure 
CEDAT-URV 
Primer Col·loqui del curs 2010-11 del Màster Universitari en Dret Ambiental. Veure 
Els alumnes del Màster en Dret Ambiental de la URV visiten Vandellòs II. Veure 
Ajuda a un estudi. Projecte treball solidari. Consell Social URV. Nou Termini fins al 31 de Gener 2011. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Decisió de la Comissió de 3 de novembre de 2010 per la qual s'estableixen els criteris i les mesures aplicables al finançament de projectes comercials de 
demostració destinats a la captura i l'emmagatzematge geològic de CO2, en condicions de seguretat per al medi ambient, així com de projectes de 
demostració de tecnologies innovadores d'energia renovable, al'empara del règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la 
Comunitat establert per la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. Veure 
Espanya 
Ordre ARM/2971/2010, de 18 de novembre, per la qual s'estableix un pla nacional de desmantellament de vaixells pesquers espanyols que pesquen en 
caladors internacionals i que tenen el seu port base a les ciutats de Ceuta i Melilla i s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la 
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concessió d'ajuts a armadors o propietaris per la paralització definitiva, així com les corresponents mesures socioeconòmiques per als tripulants afectats. 
Veure 
Catalunya 
Resolució MAH/3613/2010, de 8 de novembre, per la qual s'amplien els terminis d'especificar i de justificar les subvencions per a la realització 
d'actuacions d'ordenació ambiental de  la il·luminació exterior durant l'any 2010 previstos a la Resolució MAH / 493/2010, de 10 de febrer. Veure 
JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 18 de novembre de 2010. Sobre "Incompliment d'Estat. Medi ambient. Directiva 2008/1/CE - 
Prevenció i control integrats de la contaminació. Condicions d'autorització de les instal·lacions existents. Obligació de garantir l'explotació d'aquestes 
instal·lacions d'acord amb els requisits de la Directiva ". Assumpte C 48/10. Veure 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 11 de novembre de 2010. Comissió Europea contra República Italiana. Incompliment d'Estat. 
Conservació de les aus salvatges. Directiva 79/409/CEE. Derogació al règim de protecció d'aus salvatges. Caça ". Assumpte C 164/09. Veure 
Acte del Tribunal General de 7 de setembre de 2010. Recurs d’anul·lació. Medi ambient i protecció de la salut humana. Classificació, envasament i 
etiquetatge de determinats borats com substàncies perilloses. Directiva 2008/58/CE. Directiva 67/548/CEE. Reglament (CE) n o 790/2009. Reglament 
(CE) n o 1272/2008. Adaptació de les pretensions. Aplicació temporal de l'article 263 TFUE, paràgraf quart. Inexistència d'afectació individual. 
Inadmissibilitat. Assumpte T-539/08. Veure 
ARTICLES 
Aire condicionat amb neu. Veure 
Naturalesa Humana. Veure 
Subministrament d'energies renovables: camí llarg per recórrer. Veure 
Com generar educació ambiental. Veure 
La Biotecnologia. Un perill o un futur promissori?. Veure
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