
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Els pobles indígenes, guardians de la Terra 

Un grup de representants de diferents pobles indígenes d’Amèrica van recórrer el mes passat diferents països europeus, entre 

els que cal comptar el Regne Unit, França, Bèlgica, els Països Baixos i Alemanya, per conscienciar la seva ciutadania sobre la 
importància del paper que juguen en la preservació del Sistema Terra. Efectivament, en les ciutats europees, la temptació de 

veure la natura com una font externa de recursos i la distància amb què es viu el seu col·lapse progressiu, des de la (fràgil) 
seguretat de l’entorn urbà, són molt fortes, per la qual cosa l’esforç de conscienciació per part de les persones que viuen en 

contacte directe amb la natura i n’exerceixen conscientment una tasca de cura i preservació és tremendament significatiu. 

En les dues últimes dècades, el respecte per la contribució dels pobles indígenes a la supervivència de la humanitat i pels seus 

desenvolupaments culturals i socials ha crescut en el context del centre del sistema-món capitalista. Si bé és cert que la 

majoria de la població és lluny d’apreciar l’esforç i la importància d’aquests pobles en el context global, la situació és mi llor 
que fa un temps, quan se’ls veia com a mers salvatges. En qualsevol cas, les accions de conscienciació, com la que han dut a 

terme recentment, són importants, en la mesura que actors com la Unió Europea poden contribuir significativament a posar 
en valor en l’escenari internacional el paper d’aquests pobles i, en conseqüència, a millorar la seva protecció i la del seu entorn, 

en un context de pressió extractivista molt notable. 

En aquest sentit, en particular, els representants dels pobles indígenes de gira per diferents països europeus, van posar de 
manifest el problema creixent de la criminalització i la persecució dels defensors ambientals, una part molt important dels 

quals són precisament indígenes, que, en temps recents, com s’ha comentat en alguna ocasió des d’aquestes línies, està 
augmentant molt significativament, amb episodis lamentables com assassinats o agressions. És necessari que els actors 

institucionals internacional s’ocupin d’aquesta qüestió, en la que violacions manifestes dels drets humans s’uneixen a una 
degradació del Sistema Terra que tindrà conseqüències per a tots els éssers humans. El reconeixement del paper dels pobles 

indígenes i la seva protecció hauria de ser un element central de l’agenda internacional del present. 

Desembre 2017 
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Carol González fa part d'un dels prop de 400 pobles indígenes que habiten la conca de l'Amazones. Viu al Vaupés -en una 
comunitat assentada a la vora del riu amb el mateix nom-, "un lloc on encara es conserven les tradicions i es respecta la gent 

gran, on l'aigua és cristal·lina i pura, on els animals treuen el cap amb freqüència i cada dia aportem, sense saber-ho, a la 
solució climàtica que avui tant clama a la nostra humanitat ". 

  
Ella és una de les portaveus dels pobles indígenes de Llatinoamèrica que durant l'últim mes han estat recorrent, en un autobús, 

algunes ciutats del Regne Unit, França, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Escòcia per cridar l'atenció sobre el seu paper "com a 

veritables guardians del bosc ", que conserven un coneixement ancestral valuós sobre mitigació i adaptació davant escenaris 
de canvi climàtic. 

 
"Estem demanant que no ens criminalitzin per ser defensors del territori i la natura, que inverteixin econòmicament en 

nosaltres, que reconeguin el nostre paper com a defensors de la biodiversitat, que ens titulin prop de 100 milions d'hectàrees 

en tota l'Amazònia, ja que som les barreres més efectives que existeixen per combatre la desforestació. Exigim que ens tinguin 
en compte com a actors importants en la presa de decisions ", li diu González a EL TIEMPO. 

 
Durant aquestes últimes dues setmanes, en el marc de la Conferència de les Parts (COP 23) de la Convenció Marc de les 

Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic celebrada a Bonn (Alemanya) van ser diversos els estudis que es van presentar sobre 
aquest tema i tots van coincidir en el mateix punt: 

 

“Territoris dels 370 milions de pobles indígenes del món cobreixen el 24 per 
cent de la terra i guarden el 80 per cent de la biodiversitat que habita aquest 

planeta" 
 

Llavors, què està passant? Els territoris dels 370 milions de pobles indígenes 

del món cobreixen el 24 per cent de la terra i guarden el 80 per cent de la 
biodiversitat que habita aquest planeta. Viuen en ecosistemes molt diversos 

i resisteixen davant megaprojectes extractius que no només trenquen el 
paisatge i el teixit social, sinó que augmenten els conflictes interns, generen 

problemes de salut i de seguretat alimentària, i posen en risc les seves 
pròpies vides. 

 

Alguns dels indígenes que van recórrer el continent europeu, explica 
González, no podran tornar a casa seva ja que van partir dels seus països 

amb una amenaça de mort a sobre. 
 

Només el 2016, l'any més mortífer per als defensors del medi ambient i el territori registrat fins al moment, el 40 per cent de 

les víctimes (de 200 documentades per Global Witness) van ser indígenes i el 60 per cent de les morts es van concentrar a 
Amèrica Llatina. Colòmbia és el segon país més perillós, després del Brasil. 

 
"És urgent reconèixer el paper que els pobles indígenes tenen en la lluita contra el canvi climàtic, no només per ser 

particularment vulnerables als seus efectes sinó per les solucions que poden oferir-nos a través dels seus coneixements 

ancestrals. Estem en aquest procés de definir l'espai permanent perquè tinguin una veu present ", li va dir a aquest diari 
Patricia Espinosa, secretària executiva de la COP23. 

 
Segons l'Institut Mundial sobre Recursos, en els boscos habitats per comunitats natives la desforestació és de dues a tres 

vegades menor que a la resta de zones. No obstant això, aquestes comunitats només posseeixen títols de propietat d'un 10 
per cent de les terres que ocupen. 

 

A Colòmbia, per exemple, i d'acord amb l'últim Mapa d'Ecosistemes Continentals, Costaners i Marins, en menys de dos anys 
aproximadament 1.500.000 hectàrees d'ecosistemes naturals han estat transformades, sent els boscos humits i les cobertes 

estacionals i inundables les zones amb més impacte. Però en els resguards indígenes el panorama no va ser tan descoratjador: 
el 95 per cent dels ecosistemes estan en perfecte estat, mentre que només el 5 per cent,  s’ha transformat. 

 

"Tenim la sensació que als boscos hi podem fer qualsevol cosa i no és així, els indígenes són la resposta per complir amb els 
Acords de París i reduir les emissions de diòxid de carboni", va assegurar Paulo Moutinho, de l'Institut de Recerca Ambiental 

de l'Amazònia. "Cal donar poder a les comunitats locals, aterrar els egos de la ciència i el tecnicisme dels estudis acadèmics a 
les seves realitats perquè aquestes comunitats exerceixin pressió sobre els governs i així reduir les taxes de desforestació. És 

una cadena ", remata l'expert. 
 

Segons l'informe 'Drets sobre la Terra: un requisit per combatre el canvi climàtic i avançar en la pau i la igualtat de gènere', 

els indígenes, que representen el 5 per cent de la població mundial, s'han vist embolicats en prop de 288 conflictes territorials 
amb grans empreses i governs durant els últims 16 anys, el 61 per cent dels casos segueixen sense resoldre. Per això van 

arribar fins a la ciutat de Bonn, reclamant justícia. 
 

Continuar llegint la notícia completa: Eltiempo.com (19 de novembre de 2017) 

 

Foto: El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/pueblos-indigenas-reclaman-ser-reconocidos-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-en-la-cop23-152828
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Què pesa més, el desenvolupament econòmic o el dret a un entorn saludable? 
Defensors mediambientals de diferents països debaten a Nairobi sobre el nexe entre el seu activisme i el creixement. 

 
El 2016, uns 200 ecologistes van ser assassinats. Aquesta xifra, però, només representa la punta de l'iceberg d'un problema 

més ampli. Darrere de cada mort registrada s'amaguen atacs, pallisses, detencions arbitràries i abusos de tota mena que 
pateixen centenars de defensors del medi ambient de tot el món en l'intent de mostrar que el desenvolupament econòmic no 

està renyit amb el respecte als drets humans. Defensors mediambientals de diferents països van debatre aquest assumpte 

dilluns a l'Assemblea de les Nacions Unides sobre Medi Ambient, que va arrencar ahir a Nairobi (Kenya) i que es tancarà el 
dimecres. 

 
Phyllis Omido es va implicar en la lluita el 2010, quan el seu fill va emmalaltir per problemes vinculats amb la contaminació. 

La guanyadora del Premi Mediambiental Goldman 2015 va aconseguir que es tanqués una foneria de plom a Mombasa (Kenya). 

No obstant això, encara aixeca la veu per ajudar els veïns que segueixen pagant les conseqüències de la contaminació i no 
reben cap tipus de cura. Una d'ells és la dona que l'acompanya a l'escenari. De poques paraules i gairebé amagada en un 

racó, trenca el seu silenci per explicar breument que no pot tenir fills, tot i ser molt jove. 
 

"La meva comunitat està composta per 300 persones. El 90% d'elles està afectat per aquest problema. Més de 200 nens i 80 
adults han mort fins ara. No pots posar a la balança el guany econòmic amb la vida humana", insisteix Omido. L'activista va 

aconseguir atraure l'atenció de la premsa internacional sobre la seva causa només després d'haver estat detinguda, el 2012. 

 
A Kenya, unes 5.000 persones que treballen en petites mines d'or estan 

exposades a aquest tipus de contaminació, tot i que l'ús de mercuri estigui 
prohibit per la llei. No obstant això, la pobresa i el desconeixement d'altres 

mètodes deixen molt poca llibertat d'elecció a les comunitats sense altres 

recursos. 
 

Julius Opiyo enumera els casos entre el seu cercle més proper d'amics i 
familiars que han emmalaltit o han mort per exposició al mercuri a Migori 

(Kenya). L'activista va començar a treballar com a miner amb tot just 12 anys. 
Avui, amb 51 primaveres, intenta persuadir els miners artesans de l'occident 

del país a no fer servir mercuri. L'associació que va fundar treballa per 

incrementar la consciència sobre els efectes devastadors del mercuri sobre el 
medi ambient i la salut, al mateix temps que investiga tècniques alternatives 

per als miners. 
 

El creixement econòmic és important ... però qui guanya ?, es pregunta l'activista filipina Joan Carling. La coordinadora del 

Grup principal dels pobles indígenes per al desenvolupament sostenible creu que l'actual sistema econòmic no és sostenible, 
ja que els beneficis només són per a uns pocs i no recauen en la comunitat local. 

 
Carling va patir en la seva pròpia carn les amenaces dirigides als defensors del medi ambient. Tot i això, es considera més 

afortunada dels seus companys que van ser assassinats en la lluita contra la mineria. Carling assegura que els indígenes són 

el grup més afectat per la violència, pel fervor que aboquen en la relació amb la terra en la qual viuen. "El major obstacle al 
qual ens hem d'enfrontar és l'accés a la justícia", assenyala. "Quan ens maten o roben les nostres terres, no sabem on acudir. 

A més, moltes vegades hem de lluitar també amb la corrupció de les administracions públiques". 
 

"Són els pobles autòctons els que han de autoritzar que uns inversors estrangers entrin o no al seu territori. La vulneració dels 
drets humans es basa en la desconnexió entre els que prenen les decisions i els realment afectats", indica John Knox, relator 

especial de les Nacions Unides per als Drets Humans i Medi Ambient. 

 
Knox sosté que és important que aquestes històries surtin a la llum perquè les empreses siguin conscients de la seva 

responsabilitat social, encara que sovint els que contaminen gaudeixen de total impunitat. L'atenció mediàtica també pot ser 
contraproduent, segons Carling, ja que una major exposició pot traduir en un increment de l'assetjament als defensors. 

 

"Malgrat tot, seguim endavant amb la feina", diu la filipina. "Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Ens mou la solidaritat i el 
desig de deixar un món millor a les noves generacions". 

 
Gairebé la meitat (49%) dels defensors de drets humans víctimes d’assassinats l'any passat treballaven en qüestions relatives 

a terres, territori i medi ambient, segons dades de Front Line Defenders citats per Amnistia Internacional a l'informe Atacs 
letals però que es poden prevenir. Assassinats i desaparicions forçades dels que defensen els drets humans, publicat aquest 

dimarts. Només a Hondures, es van registrar 14 víctimes el 2016, entre les quals hi Berta Cáceres. 

 
Continuar llegint la notícia completa: Elpais.com (5 de desembre de 2017) 

 
La "justícia climàtica", una lluita en potència 

Onegés, països en desenvolupament i simples ciutadans reclamen la solidaritat dels països rics davant els impactes del canvi 

climàtic, una lluita batejada com "justícia climàtica". 

Foto: El País 

https://elpais.com/elpais/2017/12/05/planeta_futuro/1512485150_319774.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/05/planeta_futuro/1512485150_319774.html


 
4 

Per als més vulnerables 
 

La idea de justícia climàtica emergeix a principis dels anys 2000, promoguda per moviments ciutadans que denuncien les 
desigualtats entre les poblacions del Nord i del Sud enfront els efectes del canvi climàtic. 

 
Les onegés insisteixen en el dret de tots, i en especial dels més vulnerables, de viure en un planeta "amb un bon estat de 

salut". 

 
Després d'una primera "cimera" de la societat civil sobre l'assumpte el 2000 a l'Haia, una coalició d'oenagés adopta el 2002 

27 "grans principis de justícia climàtica", entre aquests, "deute ecològic" dels països industrialitzats i multinacionals, " 
responsabilitat "judicial de les indústries petrolieres i mineres," indemnització "de les" víctimes "," dret "de les generacions 

futures a un" clima estable ", etc. 

 
Els dirigents dels països en desenvolupament se sumen llavors a la defensa d'aquest concepte. I el 2015 l'Acord de París, 

adoptat sota l'ègida de l'ONU, subratlla en el seu preàmbul "la importància per a algunes (comunitats) de la noció de 'justícia 
climàtica' a l'acció portada a terme davant els canvis climàtics" 

 
Davant els tribunals 

 

Paral·lelament a les discussions diplomàtiques, la idea va arribar al terreny 
jurídic. 

 
Segons una avaluació de novembre del Grantham Research Institute on 

Climate Change de Londres, hi ha actualment 1.400 lleis al món referents 

al canvi climàtic, és a dir, 20 vegades més que el 1997. 
 

Els recursos en justícia es multipliquen. Grantham comptabilitza més de 
260 assumptes que es refereixen al clima a 25 jurisdiccions nacionals i 

internacionals, a més de més de 700 casos als Estats Units. 
 

Els demandants denuncien sovint governs però també empreses privades: 

 
- El mes passat, a Alemanya, un tribunal va acceptar examinar la demanda d'un camperol peruà, Saúl Luciano Lliuya, que va 

denunciar el gegant energètic RWE per poder determinar la seva responsabilitat en el desglaç d'una glacera atribuït al canvi 
climàtic als Andes. 

 

-A Holanda, el 2015, l’onegé Urgenda i 900 ciutadans van aconseguir que un tribunal ordenés a l'Estat reduir les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle al país un 25% d'aquí al 2020. Un judici en apel·lació està previst al maig de 2018, segons Urgenda. 

 
- A les Filipines el 2015, víctimes de tifons i diverses onegés van recórrer a la Comissió de Drets Humans per demanar a 47 

multinacionals (Shell, ExxonMobil, Chevron ...). Greenpeace espera que la investigació d'aquesta institució independent s'acabi 

d'aquí a finals del 2018. 
 

- Als Estats Units, el 2015, una vintena de nens i adolescents van interposar al costat de l'associació Our Children 's Trust un 
recurs davant un tribunal d'Oregon reclamant al govern baixar de forma significativa les emissions de CO2. 

 
Estimen que els seus "drets constitucionals" a la vida, la llibertat i la propietat van ser violats. Segons el seu advocat, Daniel 

Galpern, l’audiència podria celebrar-se el febrer si els recursos del govern no segueixen endavant. 

 
Continuar llegint la notícia completa: Elespectador.com (10 de desembre de 2017) 

 
80 economistes criden a deixar d'invertir en energies fòssils 

Els experts, de 20 països, afirmen que es tracta d’una "obligació moral" 

d'inversors públics i privats. Jeffrey Sachs i James Galbraith són alguns dels 
signants. 

 
Uns 80 economistes de 20 països, entre ells els nord-americans Jeffrey Sachs 

i James Galbraith, van demanar el dijous a deixar d'invertir en energies 
fòssils, en una declaració publicada en vigílies d'una cimera sobre el clima a 

París.  

 
"Fem una crida a la fi immediata de totes les inversions en nous projectes 

de producció i infraestructures de combustibles fòssils i encoratgem a un 
augment significatiu de finançament de les energies renovables", indica la 

declaració signada també entre altres per l'exministre i economista grec 

 
Foto: El Espectador 

 
Foto: El Espectador 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-justicia-climatica-una-lucha-en-ciernes-articulo-727718
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-justicia-climatica-una-lucha-en-ciernes-articulo-727718
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Yanis Varoufakis, Ramon E. López, professor de la Universitat de Xile, i Charles Palmer, de la London School of Economics. 
"El president francès (Emmanuel Macron) i altres dirigents van al·ludir la necessitat d'un major suport financer a les solucions 

climàtiques, però no van dir res de l'altra part de l'equació: continuen sent acordats els finançaments per a nous projectes de 
producció i infraestructures per el carbó, el gas i el petroli ", segons la nota. 

 
Aquests economistes van subratllar que tant "les institucions de desenvolupament com els inversors públics i privats tenen la 

responsabilitat urgent i l'obligació moral de mostrar el camí" cap a les energies renovables. 

 
Tres quartes parts de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al món estan lligades a la combustió d'energies fòssils. 

 
Segons els estudis científics, cal reduir l'explotació de reserves a nivell global si el món vol mantenir-se per sota del llindar del 

2 ° C d'escalfament climàtic. 

 
Macron va convocar dimarts a París una cimera dedicada al finançament de les polítiques climàtiques, en què participaran 

dirigents polítics i institucions financeres. 
 

Diverses ONG mediambientals, com 350.org que va organitzar la publicació d'aquesta declaració d'economistes, van cridar a 
una manifestació aquest mateix dia sota el lema "Cap euro més per les energies del passat". 

 

Font: Elespectador.com (10 de desembre de 2017) 
 

L'alimentació humana no sostenible amenaça cultius silvestres i dofins 
Les espècies d'arròs silvestre, blat i nyam estan amenaçades tant per la producció agrícola excessivament intensiva com per 

l'expansió urbana, mentre que les males pràctiques pesqueres han provocat fortes disminucions en les poblacions de dofí de 

l'Irrawaddy i de la marsopa sense aleta. 
 

L'última actualització de la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa 
(UICN) revela que diverses espècies de cultiu i de dofins estan amenaçades pel sistema d'alimentació humà no sostenible. Així 

mateix, indica que la creixent sequera està empenyent a la sariga de cua anellada a la vora de l'extinció. 
 

"Els ecosistemes sans i rics en espècies són fonamentals per mantenir la 

nostra capacitat per alimentar la creixent població mundial i assolir 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l'ONU: posar fi a la fam el 

2030", assenyala la directora general de la UICN, Inger Andersen . 
 

"Les espècies de cultius silvestres, per exemple, mantenen la diversitat 

genètica dels cultius agrícoles que poden adaptar-se a un clima canviant 
i garantir la seguretat alimentària i nutricional. L'última actualització de la 

Llista Vermella de la UICN encén l'alarma sobre el seu declivi i emfatitza 
la urgència d'abordar-, pel bé del nostre propi futur ", afegeix. 

 

A més, tres espècies de rèptils que es troben només en una illa australiana 
–la sargantana cua de fuet de l'illa de Nadal, la sargantana de cua blava 

(Cryptoblepharus egeriae) i la sargantana de Lister- s'han extingit. Les bones notícies arriben des de Nova Zelanda, on els 
esforços de conservació han millorat la situació de dues espècies de kiwi. 

 
Desenvolupament humà enfront de les extincions 

Les dades ofertes per la UICN ressalten que l'agricultura i la urbanització no sostenibles amenacen espècies de cultius silvestres. 

D'aquesta manera, han estat avaluades 26 espècies de blat silvestre, 25 espècies d'arròs silvestre i 44 espècies de nyam, 
moltes d'elles per primera vegada. En total, tres espècies d'arròs silvestre, dues de blat silvestre i 17 de nyam silvestre estan 

amenaçades. La desforestació i l'expansió urbana juntament amb les pressions de l'agricultura intensiva -en particular el 
pasturatge excessiu i l'ús extensiu d’herbicides-, constitueixen les principals amenaces per a aquestes espècies. 

 

"Les varietats de cultius moderns creuats amb parents silvestres de cultius afegeixen la diversitat genètica necessària, millorant 
la resistència a la sequera, les malalties i les plagues, la qual cosa és probable que es converteixi en un problema creixent en 

un clima canviant", expliquen des de la UICN. 
 

Un estudi recent ha revelat que gairebé tres quartes parts (72%) dels parents silvestres dels cultius no es conserven 
adequadament en els bancs de gens i la conservació in situ al medi silvestre segueix sent un desafiament. Aquestes espècies 

són molt valuoses des del punt de vista econòmic, ja que aporten 115.000 milions de dòlars anuals a l'economia mundial, amb 

la possibilitat d'augmentar aquesta xifra considerablement en el futur. 
 

"La diversitat genètica que proporcionen els parents silvestres dels cultius ens permetrà desenvolupar cultius més resistents a 
l'era del canvi climàtic, a més de garantir la seguretat alimentària. Ignorem la sort d'aquestes espècies sota la nostra pròpia 

responsabilitat", explica Nigel Maxted, de la UICN. 

 

 
Foto: El Espectador 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/80-economistas-llaman-dejar-de-invertir-en-energias-fosiles-articulo-727649
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/80-economistas-llaman-dejar-de-invertir-en-energias-fosiles-articulo-727649
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L'amenaça del canvi climàtic per a la sariga de cua anellada 
El clima cada vegada més sec i calorós d'Austràlia ha provocat un dramàtic descens de la sariga de cua anellada (Pseudocheirus 

occidentalis), que ha passat de vulnerable a estar en perill crític a causa d'una disminució de l’espècie de més del 80% en els 
últims deu anys. 

 
La sariga solia habitar els boscos d’arbre de menta (Agonis flexuosa) i d’arbre de tuart (Eucalyptus gomphocephala) a l'oest 

d'Austràlia, però ara es limita a hàbitats costaners fragmentats. Els intents per restablir l'espècie al Parc de Conservació Lane-

Poole, a uns 100 km al sud de Perth, han fracassat en gran part a causa de la mala qualitat dels aliments com a resultat d'un 
clima cada vegada més sec. 

 
Les poblacions d’opòssums també s'han vist afectades pel desenvolupament urbà i la depredació de la guineu vermella (Vulpes 

vulpes) i els gats assilvestrats (Felis catus), la tala, els incendis i els règims inadequats de gestió d'aquests focs. 

 
Espècies asiàtiques de dofins i marsopes amenaçades per la pesca no sostenible 

El dofí de l'Irauadi (Orcaella brevirostris) i la marsopa sense aleta (Neophocaena asiaeorientalis) han disminuït, passant de la 
categoria vulnerable a la d'en perill. El nombre s'ha reduït a menys de la meitat en els últims 60 anys per al dofí de l'Irrawaddy, 

i en els últims 45 anys per a la marsopa sense aleta. 
 

Aquestes espècies viuen només en aigües poc profundes a prop de la costa i ambdues tenen poblacions confinades en sistemes 

d'aigua dolça, el que les fa extremadament vulnerables a les activitats humanes. "El dofí de l'Irauadi és venerat per moltes 
comunitats, i el turisme de dofins és una característica important de les economies locals en regions de l'Índia i Cambodja", 

apunta Randall Reeves, president del grup especialista en cetacis de la UICN. 
 

Al riu Mekong, la majoria de les morts de dofins de l'Irauadi en els últims anys han estat causades pel fet d’embolicar-se en 

xarxes d'emmallament, 'cortines' de xarxes de pesca que pengen a l'aigua. Les xarxes d'emmallament constitueixen la principal 
amenaça mundial per als mamífers marins. 

 
Els esforços per a prohibir o almenys gestionar el seu ús han estat, en moltes regions, ineficaços, fet que ha provocat la 

disminució de moltes espècies de balenes, dofins i marsopes, inclosa la marsopa vaqueta (Phocoena sinus) en perill crític i el 
dofí de Baiji (Lipotes vexillifer), que està catalogat com en perill crític, però és probable que ja estigui extint. 

 

Rèptils japonesos cap a l'extinció 
Un terç de les 46 serps i sargantanes japoneses endèmiques recentment avaluades per la Llista Vermella de la UICN figuren 

com amenaçades. Les poblacions d'aquests rèptils són petites i fragmentades, fet que augmenta la seva vulnerabilitat als 
canvis en l'hàbitat. 

 

Al Japó, la disminució de les espècies s'ha accelerat per la pèrdua d'hàbitat a causa de l'agricultura no sostenible i el 
desenvolupament urbà. La contaminació i la captura incidental també han afectat el nombre d'espècies. 

 
Tres espècies de rèptils endèmics d'una illa australiana s'han extingit: la sargantana de Lister (Lepidodactylus listeri) i dues 

escíncids, la sargantana de cua blava (Cryptoblepharus egeriae) i la sargantana de bosc de l'illa de Nadal (Emoia Nativitatis). 

 
En general, les poblacions de rèptils de l'illa de Nadal han disminuït ràpidament des de la dècada de 1970. Tot i que la raó del 

seu declivi segueix sent poc clara, la depredació de la invasora serp llop (Lycodon capucinus), introduïda a l'illa a mitjans de 
la dècada de 1980, pot ser-ne la responsable. La introducció d'una malaltia nova i els canvis en l'ecologia de l'illa després de 

la introducció de la formiga boja (Anoplolepis gracilipes) poden haver exercit una major pressió sobre aquestes espècies de 
rèptils. 

 

Continuar llegint la notícia completa: Elespectador.com (6 de desembre de 2017) 
 

Unió Europea 
 

Portem reciclant malament els taps de les ampolles tota la vida 

Els experts aclareixen un dubte que fins ara ha rebut respostes contradictòries. 
 

Milers de milions d'ampolles es rebutgen a l'any globalment amb els seus respectius taps. Segons un recent informe de 
Greenpeace s'estima que entre 4,12 i 12,7 milions de tones de plàstic van a parar als oceans cada any. Europa és el segon 

productor mundial plàstic, amb uns 50 milions de tones a l'any, dels quals gairebé el 40% es destinen a envasos, entre aquests 
plàstics, les ampolles i els seus taps. A més s'espera que la producció mundial de plàstic passi dels 299 milions del 2013 al 500 

milions de tones el 2020. Reciclar és indispensable. 

 
No obstant això, quan es tracta del reciclatge dels taps de les ampolles de plàstic, sembla que conviuen informacions diverses 

sobre la forma correcta de fer-ho, des de dipositar-lo per separat al contenidor, a cargolar-lo a la mateixa ampolla. 
 

Els problemes que hi ha darrere aquesta suposada disparitat de criteris és que les ampolles i els seus taps sovint estan fets 

de diferents tipus de plàstics i barrejar-los pot causar problemes durant el reciclatge -de pèrdues de qualitat, despeses 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-alimentacion-humana-no-sostenible-amenaza-cultivos-silvestres-y-delfines-articulo-726952
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-alimentacion-humana-no-sostenible-amenaza-cultivos-silvestres-y-delfines-articulo-726952
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energètiques, etcètera- depenent de si la maquinària està equipada per gestionar cada un d'ells. En aquest sentit, com que 
els taps són petits, poden caure durant la recollida, la selecció, o en el procés de reciclatge, perdent-se sense aprofitar-se o 

generant disfuncions durant el procés. 
 

Per això sovint sentim consells per separar-los de les ampolles i reciclar-
los apart, tot i que els equips van millorat per fer que aquest prec sigui 

cada vegada menys comú: "Els sistemes estan preparats per reciclar-los 

tots dos", apunta Nicola Cerantola, director d’Ecologing, formador, 
consultor i investigador en economia circular, "però la qüestió és que si 

estan enroscats, se suposa que s'ha d'emprar més esforç i una major 
despesa energètica durant el procés de separació mecànic". 

 

Llavors, com s’hauria de fer? 
 

La oganització mediambiental Ecoembes recomana dipositar tant les 
ampolles com les seves taps al contenidor groc. El reitera Alodia Pérez, 

responsable de recursos naturals i residus de l'ONG Amics de la Terra.  
 

"La seva plàstic sol ser de millor qualitat que el de les ampolles però a causa de la seva mida reduïda, si van sols, es podrien 

perdre en el transport fins a la planta de gestió o acabar en destinacions diferents al del reciclatge de plàstic després de passar 
per les diferents garbells, com en els diversos processos per tractar els residus (bioestabilització de la matèria orgànica, digestió 

anaeròbia, abocador, incineradora). Això comportaria una pèrdua de recursos, a més de més contaminació plàstica ". 
  

"En les plantes de classificació", afegeix l'experta, "les ampolles que es separen adequadament acabaran a recicladors de 

plàstic, que són els encarregats de separar els taps de les ampolles per reciclar-los. No obstant això aquestes plantes no estan 
preparades per separar productes tan petits, per això és millor que els taps sempre vagin juntament amb la seva ampolla ". 

 
A l'hora de comprar un producte fabricat amb plàstic, convé parar atenció al Codi d'Identificació Plàstic o RIC (Resin 

Identification Code) que consta d'un nombre que informa sobre el tipus de resina, de l'1 al 7, dins d'un triangle acompanyat 
sota per una sèrie de lletres corresponents a les sigles del tipus de polímer plàstic (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP , PS i altres, 

respectivament). "Afortunadament, aquest tipus d'indicacions ja són cada vegada més freqüents en tots els objectes de 

plàstic", explica Cerantola. Els números de l'1 al 6 són reciclables, el codi 7 no. 
 

"Un assumpte afegit és que al coll de les ampolles normalment es queda enganxat el cèrcol de seguretat del tap", detalla 
Cerantola: "Els sistemes de reciclatge solen utilitzar tecnologies basades en l'observació de la reflexió de la llum per analitzar 

i determinar quines tipus de plàstic és. el reciclen normalment mecànicament, i al portar diferents materials impliquen una 

despesa energètica més gran ". 
 

Continuar llegint la notícia completa: Elpais.com (10 de desembre de 2017) 
 

Londres estrena taxis elèctrics 

La capital britànica espera que en un termini de tres anys la meitat de la flota de "black cabs "no faci servir dièsel. 
 

Malgrat ser una de les ciutats més contaminades d'Europa, Londres avança cap a un model més verd. Dimarts passat la capital 
va estrenar els primers models elèctrics dels emblemàtics black cabs, començant així a reemplaçar els vells taxis dièsel. La 

companyia que dissenya i fabrica els mítics taxis negres des del 1899 -que enguany s'ha canviat el nom de The London Taxi 
Company a The London Electric Vehicle Company - S'espera que en 2021 prop de la meitat de la flota actual (uns 9.000 

vehicles) siguin elèctrics. Aquest canvi es produeix dues setmanes després que arrenqués un projecte pilot perquè els populars 

autobusos londinencs usin combustible fet a partir dels pòsits del cafè. 
 

El nou model del black cab emet al voltant d'un 90% menys de diòxid de 
carboni que els antics models i les seves emissions d'òxid nitrós són gairebé 

nul·les, complint així amb les estrictes regulacions d'emissions requerides per 

a tots els taxis nous de Londres a partir de 2018. En 35 minuts , els vehicles 
recarreguen la bateria necessària per circular 130 quilòmetres i estan 

equipats amb un motor de gasolina d'1,5 litres per poder recórrer els viatges 
més llargs. 

 
Els nous models conjuguen la tradició i la innovació. Mantenen gran part del 

seu disseny característic, però són més moderns: tenen Wi -Fi, carregadors 

USB, un endoll i un lector de targetes de crèdit sense contacte en la part 
posterior.  

 
A més, compten amb espai per un sisè ocupant. Els nous vehicles tenen 

també un plus per als turistes: gràcies a un sostre transparent els passatgers poden contemplar el paisatge urbà. 

 

 
Foto: El País 

 
Foto: El País 

https://elpais.com/elpais/2017/12/07/buenavida/1512664313_617745.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/07/buenavida/1512664313_617745.html
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El seu silenci sembla haver captivat ja a passatgers i conductors. "La qualitat és increïble. Als clients els va encantar. És tan 
suau i silenciós ", va expressar amb alegria a l'agència AFP Peter Powel , de 61 anys, taxista des de fa 22, que porta dos 

mesos provant els nous taxis. Theo Leggett , periodista de la BBC, va descriure la seva experiència en un dels taxis com 
"susurrantemente silenciosa". 

 
No obstant això, molts taxistes es mostren preocupats pels pocs punts de recàrrega de bateria que hi ha a la capital. "Ens 

parlen constantment de tecnologia i innovació però ni tan sols són capaços de posar punts de recàrrega al carrer", va protestar 

Steve McNamara , portaveu de l'Associació de taxistes. L'Alcalde de Londres, Sadiq Khan , assegura que s'està treballant en 
la construcció de més de 130 punts de recàrrega. Alguns taxistes es van mostrar escèptics pel que fa a la durada de la bateria, 

i altres, alarmats per l'increment del preu del vehicle. 
 

Tot i que el nou taxi TX eCity costa 10.000 lliures més (uns 11.000 euros) que els antics dièsel TX4s, els fabricants calculen 

que els taxistes estalviaran 100 lliures (113 euros) a la setmana en combustible. 
 

Els taxis elèctrics no s'aturen a Londres. La companyia planeja fer fora rodar 225 vehicles a Amsterdam per transportar 
persones majors i discapacitats. A poc a poc Europa circula cap a un futur més verd. 

 
Font: Elpais.com (6 de desembre de 2017) 

 

Els països de la Mediterrània s'uneixen per solucionar el problema de l'escassetat d'aigua 
El projecte PRIMA, impulsat per la Unió Europea, té un pressupost de 494 milions d'euros. 

 
Un total de 180 milions de persones pateixen escassetat d'aigua a la zona mediterrània. Així ho ha afirmat aquest dilluns la 

secretària d'Estat d'R + D + I, Carmen Vela, en la presentació del programa PRIMA a la seu del Ministeri d'Economia, Indústria 

i Competitivitat. Aquesta iniciativa, impulsada per 19 països de l'àrea mediterrània i amb un pressupost de 494 milions d'euros, 
busca solucions sostenibles al problema de l'escassetat d'aigua i la disminució del rendiment dels cultius. Les primeres 

convocatòries de projectes de recerca i innovació es llançaran a principis de 2018. 
 

“Per poc que pugin en un avió veuran el llastimós estat dels pantans", ha 
assenyalat Vela. A Espanya, els embassaments estaven al setembre al 

43% de capacitat, quan solen estar gairebé al 60% en aquesta època. 

Aquest problema afecta molts altres estats. A més d'Espanya, en el 
projecte hi participen altres deu països europeus-vuit riberencs de la 

Mediterrània, en què la manca de pluges i l'escassetat d'aigua als 
embassaments ja ha colpejat, per exemple, a sectors com el de 

l'agricultura. 

 
La iniciativa compta amb un pressupost de 494 milions d'euros per als 

pròxims set anys, dels quals Espanya invertirà 30 milions. En total, 274 
milions d'euros els aportaran els països participants, mentre que la Unió 

Europea contribuirà amb 220. 

 
El comissari europeu d'Investigació, Ciència i Innovació, Carles Moedas , ha explicat que PRIMA neix perquè "ja no tenim 

aigua". Per a ell, les xifres relacionades amb els recursos hídrics són "increïblement difícils", ja que, segons ha declarat, si a 
inici de segle la Terra tenia 20.000 metres cúbics de recursos hídrics, s'estima que per al 2025 comptarà amb menys de 5.000 

metres cúbics. Cal abordar el problema de l'escassetat de l'aigua com més aviat per "garantir l'estabilitat en els països": "Si 
invertim en solucions per al problema de l'escassetat de l'aigua podem ajudar a prevenir certes crisis, com la de refugiats". 

 

Font: Elpais.com (4 de desembre de 2017) 
 

Com és viure a Friburg, la ciutat "més ecològica i sostenible" del món? 
Friburg era gris com la cendra, però ara és verd i vol ser encara més verd. 

Aquesta ciutat situada al sud-oest d'Alemanya, als peus de la fabulosa Selva 

Negra, va ser arrasada per les bombes durant la Segona Guerra Mundial i va 
decidir reconstruir-se amb un sol propòsit en ment: ser la urbs més ecològica 

i sostenible del món. 
 

I nombroses fites ( "el primer ...", "el més ..."), a més de premis i certificacions 
nacionals i internacionals, demostren que l'ha aconseguit en gran mesura, si 

es compara amb altres centres urbans de la mateixa escala (prop de 230.000 

habitants). 
 

Un ho nota en caminar per Friburg. Al centre -reconstruido respectant la 
fisonomia medieval que va tenir des de la seva fundació el 1120- no es veu 

un sol automòbil. 

  

 
Foto: El País 

 
Foto: BBC 

https://elpais.com/internacional/2017/12/06/mundo_global/1512568487_761119.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/06/mundo_global/1512568487_761119.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/04/ciencia/1512402686_974859.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/04/ciencia/1512402686_974859.html
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"Només entren furgonetes que descarreguen la seva mercaderia ben d'hora al matí o taxis que deixen o recullen a visitants 
als hotels", li explica a BBC Món Annika , un vilatana que treballa a l'alcaldia. 

  
Tramvies, bicicletes i vianants són els amos del carrer. "Per veure carros, camions i autobusos cal anar a la perifèria", 

prossegueix. 
Immediatament s'aprecia el baix nivell de soroll. El que més s'escolta és el timbre d'alerta dels tramvies, la seva suau lliscament 

pels rails, o el bullici dels 24.000 estudiants que aviven aquesta ciutat universitària. 

  
L'aire que es respira és més pur que en altres llocs. Els vilatans s'enorgulleixen del baix nivell de CO2 que emet Friburg: segons 

dades oficials, han aconseguit reduir-lo en un 20% des de la dècada de 1990 i aspiren a disminuir-un ambiciós 50% el 2030. 
  

"Tenim clar que aquesta ciutat ofereix una millor qualitat de vida que les altres a causa de la seva aposta verd", comenta Jens, 

un estudiant, mentre camina cap a la biblioteca universitària. 
  

Però això no és tot: a simple vista vam poder observar que edificis públics, habitatges, negocis, indústries, instal·lacions 
acadèmiques i fins esglésies i l'estadi del club de futbol local estan coberts per panells solars per assegurar un subministrament 

elèctric renovable. Estem en una de les urbs més assolellades d'Alemanya. 
  

Gràcies a aquesta i altres fonts d'energia verda, a més d'una política de construcció que apunta a l'eficiència, els edificis de 

Friburg consumeixen una mitjana de 65 quilowatts / hora per any, molt menys que a la resta d'Alemanya i altres parts del 
món . 

  
La primera pregunta que sorgeix és com ha aconseguit ser tan ecològica aquesta ciutat situada a l'estat federat de Baden-

Württemberg. 

  
"La mentalitat de la gent, el seu fort compromís amb la sostenibilitat, ha estat fonamental per aconseguir-ho", li explica a BBC 

Món l'alcalde Dieter Salomon , qui -no sorprende- pertany al Partit Verd. 
  

"Friburg és un dels bressols del moviment ecologista a Alemanya. Aquí l'activisme mediambiental es remunta als anys 70, 
quan els pobladors es van aixecar contra una planta nuclear. El verd està en el nostre ADN". 

  

Continuar llegint la notícia completa: Bbc.com (17 de novembre de 2017) 
 

La màquina suïssa d'avantguarda que pot absorbir CO2 de l'atmosfera i transformar-lo en un producte útil 
Tot i que les concentracions de CO2 són ara més altes que en els últims 800.000 anys, aquest gas representa tot just un 

0,04% de la nostra atmosfera. 

Però extreure diòxid de carboni de l'aire no és només tècnicament difícil, sinó que també costós. 
 

A mitja hora de Zuric, però, s'està duent a terme un projecte pioner que està tractant de fer de l'absorció del CO2 una iniciativa 
comercialment viable. 

  

Sobre el sostre d'un immens centre de reciclatge a Hinwil hi ha 18 ventiladors 
de la mida d'una rentadora gran, apilats un sobre l'altre. 

  
Aquests aparells xuclen l'aire que els envolta i els filtres coberts amb 

substàncies químiques que tenen en el seu interior absorbeixen el CO2. 
  

Aquests filtres s'extreuen quan estan saturats i s'escalfen a 100 º C amb la calor 

generada per la planta de reciclatge. 
  

Això dóna com a resultat gas de CO2 pur, que es recull per ser utilitzat més 
tard. 

  

Gol: US $ 100 per tona 
La instal·lació, el sistema captura diòxid de carboni directament de l'aire, va ser desenvolupada per la companyia suïssa 

Climeworks i pot capturar fins a 900 tones de CO2 per any. 
  

Aquest s'utilitza després en un gran hivernacle prop de la planta, per estimular el creixement dels vegetals. 
  

Per als desenvolupadors, això no és merament la demostració d'una tecnologia intel·ligent: l'important és que sigui un model 

de negoci rendible. 
  

"Aquesta és la primera vegada que estem venent comercialment CO2, és el primer (experiment) en el seu tipus", li explica a 
la BBC seu cofundador Jan Wurzbacher . 

  

"Ha de ser un negoci, la captura de CO2 no pot funcionar d'una altra manera". 

 
Foto: BBC 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-41803115
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41803115
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Actualment, Climeworks li ven el gas als productors de vegetals que estan a prop a uns US $ 600 per tona, un preu alt. 
  

Però la companyia diu que això es deu al fet que va haver de fabricar tots els components de la màquina des de zero. L'empresa 
creu, igual que amb l'energia solar i eòlica, els costos cauran ràpidament una vegada que s'incrementi la producció. 

  
"El nombre màgic al qual aspirem és US $ 100 per tona", diu Wurzbacher. "Podem fer-ho augmentat la producció en massa 

dels nostres components. Podem aconseguir-ho en els propers dos o tres anys". 

  
Els múltiples usos del CO2 

  
Una de les coses que fa que el CO2 sigui atractiu per als desenvolupadors que té molts usos possibles. 

  

Des aliment per a peixos fins ciment, des seients per a actuacions fins dentifrici, els emprenedors estan tractant utilitzar el 
CO2 com una matèria primera. 

  
Irònicament, als Estats Units, s'està utilitzant per estimular l'extracció de petroli. 

  
Un dels plans més ambiciosos és extreure CO2 i transformar-lo en combustible. 

  

Fa un parell d'anys, Audi va anunciar que havia desenvolupat el que va anomenar "e- dièsel ", un combustible fet d'aigua i 
CO2. Climeworks va subministrar part del C2 per als assajos. 

  
Per això, reduir el cost de l'extracció de CO2 és clau perquè la idea funcioni. 

  

Però crear combustible o altres productes a partir del CO2 pot ser una ajuda, però no servirà per arribar a la reducció de CO2 
necessària per complir amb les metes de l'Acord de París. 

  
Continuar llegint la notícia completa: Bbc.com (15 de novembre de 2017) 

 
Espanya 

 

Els arbres de Madrid tindran un servei d'atenció urgent 24 hores 
L' Ajuntament destina 30 milions per a un sistema d'inspeccions actiu tot l'any. 

  
L'Ajuntament de Madrid ha aprovat aquest dijous el seu nou servei d'intervenció ràpida per a la cura de l'arbrat. El servei ha 

de resoldre incidències urgents en tots els 545.000 arbres de Madrid. La despesa previst per a aquesta actuació és de 30,6 

milions d'euros. El servei tindrà un temps màxim de resposta de 45 minuts a partir del moment en què es detecti una incidència. 
Els escocells buits queden fora del programa. 

  
Es tracta d'una estratègia que pretén "prevenir" problemes com l'edat i 

les malalties en els arbres de Madrid. Per a això, el servei s'ocuparà de 

desenvolupar un sistema d'inspeccions sistemàtiques, ordenades i 
contínues per controlar el risc existent arbre per arbre, utilitzant les 

tècniques més modernes; unificar criteris i metodologies d'avaluació de 
l'arbrat; o de dur a terme les actuacions de poda i tala que siguin 

necessàries per millorar les condicions dels arbres i que siguin proposades 
pels inspectors. 

  

El contracte és complementari a l'habitual servei de neteja, conservació i 
manteniment d'espais públics i zones verdes, ha destacat la delegada de 

Medi Ambient, Inés Sabanés . L'arbrat a Madrid pateix per la contaminació 
i que el patrimoni verd de la ciutat "és una garantia de lluita contra la 

contaminació i el canvi climàtic", ha afegit Sabanés . 

  
L'import és de 6.3 milions d'euros per al primer exercici. Altres 7,6 milions serviran per 2019 i 2021, mentre que el 

desemborsament municipal baixarà el 2022 fins als 1,2 milions per finalitzar d'executar el contracte. S'actuarà de "forma 
coordinada" amb la Policia Nacional, SAMUR o Protecció civil. 

  
D'altra banda, Sabanés ha afirmat que els escocells no entren dins el servei. El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, 

José Manuel Calvo, ha avançat que a partir de l'any que el govern local activarà un pla per tapar els escocells en mal estat. Es 

preveu que es posi en marxa amb càrrec a les Inversions Financerament Sostenibles. 
  

Font: Elpais.com (7 de desembre de 2017)  
 

El Govern exclou Andalusia del decret de sequera 

La Confederació del Guadalquivir demana la seva inclusió després de dos mesos en situació d'emergència. 

 
Foto: El País 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-41997652
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41997652
https://elpais.com/ccaa/2017/12/07/madrid/1512663302_814932.html
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 El Govern ha exclòs Andalusia de la redacció i del projecte de llei sobre mesures per pal·liar la sequera, malgrat que les 
conques andaluses acumulin ja dos mesos en situació d'emergència. La Confederació del Guadalquivir ha sol·licitat després de 

l'aprovació de l'ordre, que permet exempcions i beneficis en les tarifes als usuaris, així com l'activació de recursos 
extraordinaris, la seva incorporació a la norma per una situació que qualifica de "fenomen climàtic advers assimilable a un 

desastre natural ". La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reaccionat immediatament i ha anunciat que presentaran una 
esmena al Senat. 

 

Ecologistes La Comissió d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del 
Congrés ha aprovat dijous passat el projecte de llei amb un conjunt de 

mesures per pal·liar els efectes de la sequera. El text, basat en el decret 
de mesures contra aquest desastre, inclou exempcions en les taxes de reg 

i moratòria en el pagament de quotes a la Seguretat Social que abonen 

els agricultors. L'ordre planteja que es beneficiaran les explotacions de les 
conques del Duero, Xúquer i Segura, declarades oficialment en situació 

de sequera hidrològica. El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i 
Medi Ambient delimitarà altres territoris beneficiaris "escoltades les 

comunitats autònomes i les organitzacions del sector". 
  

La Comissió Permanent de Seguiment de la Sequera de la Confederació 

Hidrogràfica del Guadalquivir ha proposat aquest mateix divendres a 
l'organisme de conca que sol·liciti al Govern la inclusió de la demarcació 

en el Reial Decret de Sequera. La Comissió ha adoptat aquesta decisió a 
causa del nivell de reserves d'aigua que emmagatzemen els embassaments de la conca (31,2% en total i 25,4% en el sistema 

de regulació general) ja que, segons l'informe de sequera de desembre, s'han complert dos mesos consecutius en situació 

d'emergència. 
  

La Confederació demana també que s'adoptin mesures excepcionals que garanteixin una millor gestió dels recursos disponibles 
mentre persisteixi la situació de dèficit hídric, modificar temporalment les condicions d'ús del domini públic hidràulic, activar 

fonts alternatives de recursos, com aigües subterrànies, per atendre les demandes més urgents, la reducció a la meitat dels 
terminis previstos en la tramitació dels procediments afectats per l'aplicació de les mesures excepcionals, la reassignació de 

recursos per atendre usos prioritaris, el canvi de condicions per a controlar la qualitat de l'aigua i facilitar el intercanvi en les 

cessions de dret. 
  

L'organisme que regula la principal conca andalusa reclama també que es mantingui el règim de cabals ecològics per a les 
zones incloses a la Xarxa Natura 2000 i als aiguamolls d'importància internacional del Conveni de Ramsar i recorda als 

ajuntaments i mancomunitats amb una població major de 20.000 habitants que han de disposar d'un pla d'emergència que 

prevegi mesures d'estalvi que assegurin una disminució del consum d'aigua de proveïment durant la sequera. 
  

Fonts de la Confederació han afirmat que no es va sol·licitar abans la seva inclusió en el decret de sequera perquè no s'havien 
complert els terminis formals de dos mesos en situació d'emergència, circumstància que s'ha produït just en el moment en 

què s'elaborava la norma. El mapa de la Comissió Permanent de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir que constata la 

situació d'emergència està datat el dia 28 de novembre, un dia abans que es debatés al Congrés del projecte de llei de sequera. 
  

El gerent de l'Associació d'Operadors Públics d'Aigua, Luis Babiano, ha insistit en la importància d'insistir en les mesures 
d'estalvi i racionalització dels recursos davant d'una situació tan greu com la que travessa Espanya. 

  
Font: Elpais.com (1 de desembre de 2017) 

 

Arriben els drons que reforestaran els boscos calcinats d'Espanya 
El projecte guanyador del Greenweekend Benidorm proposa replantar milers d'arbres a un preu molt més baix. 

 
Un enginyer, un conservacionista i un arquitecte. Tots ells entusiasmats amb 

la idea que la cibernètica, la robòtica i la fabricació digital no serveixen només 

a les grans indústries o l'exèrcit, sinó que poden encarnar un paper 
protagonista en la protecció del medi ambient. 

  
Parlem del naixement del projecte ' Dronecoria ', basat en la reforestació 

mitjançant vehicles aeris no tripulats, més coneguts com drons . Aquests 
aparells estan programats per disparar llavors, que es dispersen per l'acció 

del vent al llarg i ample del territori sense necessitat d'emprar grans 

quantitats de combustible com ho requeriria un helicòpter. 
  

Segons Lot Amorós, el creador del projecte, que fa la tecnologia partícip d'un 
procés biològic, la disseminació mitjançant drons ofereix avantatges més 

enllà de la reducció de costos i combustible, ja que "elimina la competència 

 
Foto: El País 

 
Foto: La Vanguardia 

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/01/actualidad/1512125693_185017.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/01/actualidad/1512125693_185017.html
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de la planta mare i localitza amb precisió la situació del nou cultiu per a així incrementar la seva supervivència ". A més, permet 
la reforestació en aquells llocs de difícil accés. 

  
Perquè la reforestació sigui eficaç el vehicle aeri no tripulat analitza la topografia i les característiques de la zona per tal de 

generar l'estratègia de sembra més adequada. Seguidament el dron, a pocs metres de la superfície terrestre, va alliberant les 
llavors que donaran lloc a nous arbres. 

  

El projecte d'Amorós no és l'únic que es dedica a la reforestació mitjançant drons , ja que hi ha altres propostes com la start 
-up biocarbó Engineering que, creada per un antic treballador de la NASA, té el mateix propòsit. 

  
De la mateixa manera que l'oceà actua com a reservori de diòxid de carboni, els arbres també exerceixen el mateix paper. Un 

paper que és imprescindible davant l'augment exponencial durant les últimes dècades de l'activitat antropogènica , que també 

ha fet créixer la quantitat d'aquest gas a l'atmosfera. No obstant això, això no sembla importar molt a la humanitat, que crema 
cada any més de 26.000 milions d'arbres, molts més dels que es replanten anualment. 

  
A dia d'avui els drons també s'utilitzen en àmbits com l'agricultura, l'arquitectura, la topografia, el control del trànsit urbà o la 

seguretat ciutadana, l'evolució dels recursos naturals, la cartografia de zones tropicals o el transport de medicines a zones de 
difícil accés, entre molts altres. 

  

Dronecoria s'ha proclamat aquest cap de setmana guanyador del Greenweekend Benidorm, una trobada per a emprenedors 
del sector mediambiental organitzat pel portal d'ocupació i emprenedoria especialitzat en el sector ambiental Enviroo i 

patrocinat per la Fundació Aquae , entre d'altres. 
  

Entre els projectes finalistes figuraven una marca de moda sostenible a través del cultiu de cànem, un espai natural de 

coworking dissenyat per a empreses verdes i un projecte de recuperació de terres en desús fomentant l'ocupació sostenible. 
  

Font: Lavanguardia.com (6 de desembre de 2017) 
 

Espanya manté el liderat europeu en agricultura ecològica 
Espanya va superar l'any passat, per primera vegada en la història- la xifra de dos milions d'hectàrees dedicades a l'agricultura 

ecològica; en concret, 2.018.802 hectàrees, un 8,5% més que el 2015. Amb aquesta xifra, Espanya es manté un any més com 

el país europeu amb més superfície dedicada a cultius ecològics (en els quals es respecten les normes que limiten la utilització 
de productes químics), segons les dades publicades per Eurostat (Oficina Europea d'Estadística) el 16 de novembre. 

  
El liderat que ara ocupa Espanya, però, podria passar a mans d'Itàlia en els propers anys si es manté la tendència observada 

des 2012. En l'últim lustre, la superfície dedica a l'agricultura ecològica va créixer a Espanya un 14,9% mentre que a Itàlia el 

creixement va ser del 53,9%. 
 

En xifres relatives, Àustria es manté com el país europeu amb una major 
proporció de terres agrícoles dedicades a la producció ecològica. A Àustria, 

aproximadament el 21% de les terres agrícoles té cultius ecològics, 

mentre que a Espanya aquesta proporció no arriba al 10%. 
  

S'ha de recordar que les dades publicades ara per Eurostat es refereixen 
a la superfície agrícola total que disposa de certificats de producció 

ecològica, però no mostra el consum aliments de producció ecològics per 
països. En aquest sentit s'ha de recordar que una part important de la 

producció ecològica espanyola es dedica a l'exportació. 

  
Els països europeus en què es consumeixen més productes ecològics són 

Alemanya, França i Regne Unit (amb Espanya en la posició número 8).  
 

En xifres relatives, els països de la Unió Europea amb major consum per càpita de productes ecològics són Luxemburg i 

Dinamarca. 
  

Dades de superfície total a la UE 
  

Seguint amb les dades presentades ara per Eurostat , la superfície total dedicada a l'agricultura ecològica el 2016 als països 
UE-28 va ser de 11,9 milions d'hectàrees. Entre 2012 i 2016 l'agricultura ecològica ha crescut un 18,7% i les expectatives per 

als propers anys indiquen que aquesta evolució seguiràs sent positiva, destaca Eurostat . 

  
Els quatre països amb més superfície total dedicada a agricultura ecològica són Espanya (16,9% del total de la UE-28), Itàlia 

(15,1%) França (12,9%) i Alemanya (9,5%). De forma global, aquests quatre països sumen 54,4% del total de la superfície 
ecològica europea. 

  

 
Foto: La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/natural/20171206/433423490673/llegan-drones-reforestaran-bosques-calcinados-espana.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171206/433423490673/llegan-drones-reforestaran-bosques-calcinados-espana.html
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A Àustria, Suècia i Estònia, la proporció d'àrea orgànica va ser superior al 18%, mentre que a Itàlia, la República Txeca, Letònia 
i Finlàndia es supera el 10% i Malta se situa a la cua de la llista, amb només el 0 , 2% de la seva superfície agrícola amb 

producció ecològica, segons Eurostat . 
  

Catalunya creix un 21% anual 
  

Les dades del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) indiquen que, amb data 31 de desembre de 2016, 

Catalunya comptava amb 1.891 productors vegetals, 605 productors ramaders i 979 elaboradors. 
  

La superfície inscrita en agricultura ecològica sumava a finals de l'any passat les 171.937 hectàrees, mentre que un any abans 
(31 de desembre 2015) era de 142.023,94 hectàrees. És a dir que, l'any passat, la superfície inscrita en agricultura ecològica 

a Catalunya va créixer un 21,06%. 

  
Continuar llegint la notícia completa: Lavanguardia.com (16 de desembre de 2017) 

 
La Comissió Europea obre infracció a Espanya per un complex turístic a Fuerteventura 

La Comissió Europea (CE) ha iniciat avui un "procediment formal d'infracció contra Espanya" per vulnerar la normativa europea 
relativa a la protecció ambiental en el desenvolupament del projecte urbanístic Origo Mare a Majanicho (Fuerteventura), que 

es va aprovar sense els informes previs necessaris . 

 
Així ho ha reflectit la CE en el seu paquet mensual d'infraccions, en el qual 

aquesta vegada la Comissió ha cridat l'atenció a Espanya i li ha demanat 
que garanteixi que les construccions il·legals regularitzades d'acord amb 

la legislació regional compleixen amb les regles europees. 

  
La comunicació oficial ha destacat que el pla urbanístic de Majanicho 

incompleix dues directives: la d'avaluació d'impacte ambiental (2011/92 / 
EU), que exigeix l'elaboració d'un informe previ al seu desenvolupament, 

i la d'hàbitat (92/43 / EEC), que requereix una avaluació d'impactes sobre 
les "Àrees de protecció especial". 

  

Segons ha informat a EFE la portaveu de l'àrea de medi ambient de la 
Comissió Europea, Iris Petsa , la construcció del complex turístic Origo 

Mare suposa la instal·lació de viles de luxe en una àrea "parcialment 
localitzada" a la costa del nord de Fuerteventura (inclosa a la Xarxa Natura 2000). 

  

Encara que aquest projecte va ser "declarat nul i invalidat pels tribunals espanyols", la CE ha explicat que "les obres van 
continuar sota un projecte modificat", pel que ha decidit obrir el procediment formal d'infracció. 

  
Espanya té dos mesos per contestar la Comissió, de no fer-ho aquesta podria enviar un dictamen motivat -segona carta de 

advertència-. 

  
Contaminació atmosfèrica 

  
Pel que fa a la contaminació de l'aire, l'Oficina Europea de Medi Ambient (EEB, per les sigles en anglès), una xarxa que inclou 

a 140 organitzacions ecologistes europees, ha criticat en una nota la "inacció" de la Comissió Europea en aquest assumpte . 
  

Segons la seva opinió, aquesta "ha deixat passar l'oportunitat" -amb aquest nou paquet de infraccions- d'exigir a Espanya, 

França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit que rendeixin comptes per infringir la legislació europea en relació a la contaminació 
atmosfèrica. 

  
Ha acusat la CE de "lentitud" en aquest procés i ha recordat que va ser al febrer quan es va advertir a aquests països que 

havien sobrepassat els límits de contaminació fixats per la UE. 

  
Font: Efeverde.com (7 de desembre de 2017) 

 
Catalunya 

 
El TC suspèn cautelarment la Llei catalana de Canvi Climàtic 

El recurs de Govern ha estat admès a tràmit i en un termini de cinc mesos haurà de confirmar o desestimar la suspensió. 

 
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del Govern contra la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya i ha suspès la 

seva aplicació des de la interposició del recurs el 3 de novembre passat mentre estudia les al·legacions de l'Executiu. El TC 
haurà de confirmar o desestimar aquesta suspensió en un termini no superior a cinc mesos. 

 
Foto: EFE Verde 

http://www.lavanguardia.com/natural/20171116/432922649829/espana-lider-ue-hectareas-agricultura-ecologica.html
http://www.efeverde.com/noticias/infraccion-espana-fuerteventura/
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En la provisió de Alt Tribunal coneguda aquest dilluns 4 de desembre i amb 
data de 28 de novembre, es concreta que entre els preceptes suspesos es 

troba un pla de transició per al tancament, no més enllà de 2027, de les 
centrals nuclears, vetllant per la preservació dels llocs de treball directes que 

generen al territori. En l' actualitat, a Catalunya hi ha tres reactors en 
funcionament a les centrals Nuclears d' Ascó (I i II) i Vandellòs (II), a 

Tarragona. 

  
L'Executiu ha recorregut, juntament amb aquest precepte, altres 23 més 

d'aquesta norma, que també queden en suspens. Segons la seva opinió, 
aquests preceptes envaeixen les competències que l'article 149.1 de la 

Constitució atribueix a l'Estat en matèria de bases i coordinació de la 

planificació general de l'activitat econòmica, les bases de règim miner i 
energètic i legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici 

de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals 
de protecció. 

  
Font: Lavanguardia.com (4 de desembre de 2017) 

 

250 morts menys cada any si es compleixen els nivells de contaminació de l'OMS 
Un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) confirma una correlació entre els episocios de contaminació i 

l'augment de la mortalitat. 
  

Les dades reals captades entre els anys 1996 i 2016 mitjançant l'estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 

confirmen una correlació evident entre les puntes de màxima contaminació i l'augment de les complicacions sanitàries, a curt 
i llarg termini. L'informe conclou que s'evitarien, com a mínim, 250 morts i gairebé 1.500 ingressos hospitalaris cada any a la 

ciutat si es complissin els límits de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Per millorar la 
qualitat de l'aire és imprescindible reduir el trànsit i especialment el més contaminant. Les restriccions de circulació per als 

vehicles que no disposin de l'etiqueta ambiental de la DGT s'activen l'1 de desembre i es faran efectives quan es declari un 
episodi de contaminació per diòxid de nitrogen. 

 

El treball ha analitzat les onze estacions de mesura que hi ha a la ciutat, 
així com la mortalitat, els ingressos hospitalaris i les visites als serveis 

d'urgències. Per afinar encara més les xifres, aquests indicadors s'han 
creuat amb altres variables com la temperatura, el dia de la setmana, 

l'estacionalitat, els nivells de l'al·lergen de la soja o la presència de 

l'epidèmia de la grip. 
  

Els episodis augmenten la mortalitat 
  

Tot i que la contaminació a Barcelona es perllonga tot l'any i té efectes 

continuats en la població, l'anàlisi demostra que els episodis empitjoren 
clarament la salut. Per exemple, la mortalitat va augmentar un 40% 

durant els quatre dies que va durar l'episodi de contaminació per 
partícules en suspensió (PM10) el febrer de l'any 2016. 

  
Restriccions de circulació 

  

Per millorar la qualitat de l'aire, doncs, és imprescindible reduir el trànsit i especialment el més contaminant. A partir de l'1 de 
desembre, quan es declari un episodi de contaminació ambiental per diòxid de nitrogen (NO2), es restringirà la circulació dins 

de la zona de baixes emissions dels vehicles que no disposin de l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), 
això és, els turismes de gasolina anteriors al 2000 i els dièsel anteriors al 2006, i també les furgonetes matriculades abans de 

l'1 d'octubre del 1994. 

  
De moment quedaran exempts de les restriccions dels camions, els autocars, les motos, els autobusos i les furgonetes Euro 

1, Euro 2 i Euro 3. Els vehicles d'emergència, els de persones amb mobilitat reduïda i els serveis essencials podran circular 
sempre, independentment de l'etiqueta de la DGT. 

  
Un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana vetllarà pel compliment de les restriccions i controlarà el distintiu dels vehicles 

mitjançant la matrícula. Per comprovar l'etiqueta ambiental del vehicle es pot introduir la matrícula en aquest cercador. 

  
Impuls del transport públic 

  
Durant aquests episodis de NO2, el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa i també s'activarà l'abonament T-

aire. Des del 2 d'octubre, addicionalment, també es pot adquirir la T- verda , un títol de transport que permet fer viatges 

il·limitats durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no comprin cap altre. 

 
Foto: La Vanguardia 

 
Foto: La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/natural/20171204/433423296616/tc-suspende-ley-cambio-climatico-cataluna-nucleares.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171204/433423296616/tc-suspende-ley-cambio-climatico-cataluna-nucleares.html
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 Font: Lavanguardia.com (11 de desembre de 2017) 
 

La bellaombra de la plaça de Francesc Macià 
L'arbre centenari sobreviu amb honra a l'incessant tràfec dels cotxes al seu 

voltant. 
  

L'arquitecte i paisatgista Nicolau Rubió Tudurí va concebre el 1930 al jardí 

central de la plaça de Francesc Macià de Barcelona, primer anomenada plaça 
d'Alcalá Zamora, com un oasi verd que trenqués la continuïtat urbana de la 

Diagonal. 
  

El parc, inaccessible per als vianants, inclou xiprers, un fals pebrer i un alt 

pollancre, entre d'altres arbres, però el seu element botànic més destacat és 
sens dubte una bellaombra centenària que sobreviu amb honra a l'incessant 

tràfec dels cotxes al seu voltant. 
  

Quina conductor barceloní no s'ha adonat de la presència de tan sofert 
espècimen! El bellaombra o bellaombra és un arbre -més correctament és una planta d'aspecte arborescent- original de Sud-

Amèrica i habitual en els jardins de la ciutat, tot i que el de Francesc Macià és particularment bell pel seu port regular. 

  
'Phytolacca dioica' 

Nom comú Ombú o bellaombra 
Origen Amèrica del Sud 

Antiguitat 1930 

  
Lloc Barcelona. Plaça Francesc Macià . A l'interior del jardí central. 

  
Font: Elperiodico.com (7 de desembre de 2017) 

 
Les dessalinitzadores de Catalunya pugen la seva producció al 70% 

Els embassaments de les conques internes es troben al 49% de la seva capacitat . 

  
L´Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha potenciat en les últimes setmanes l'ús d'aigua dessalada per compensar el descens 

de les reserves als embassaments de les conques internes. 
  

Concretament, la dessalinitzadora del Llobregat, situada al municipi del Prat, està funcionant al 70% de la seva capacitat, 

mentre que la planta de l' Tordera , a Blanes, produeix el 75% i destina una part a l'àrea de Barcelona. Els embassaments del 
sistema Ter-Llobregat alberguen uns 300 hectòmetres cúbics d'aigua i es troben al 49% de la seva capacitat màxima, segons 

ha informat l'ACA en un comunicat. 
 

En situacions de normalitat hídrica, totes dues dessalinitzadores funcionen 

a baix rendiment (un 10% la del Llobregat i un 20% la de Tordera ), però 
incrementen producció precisament quan els embassaments comencen a 

baixar de volum. 
  

L'objectiu d'activar aquestes plantes és precisament reduir el descens de 
les reserves. Arran de l'increment de producció s'ha evitat extreure 50 

hm3 dels embassaments del sistema Ter-Llobregat, "una xifra que 

equivaldria al consum d'aigua de cinc milions de persones per a un període 
de dos mesos", subratlla l'ACA. Si la situació s'agreuja, les plantes 

incrementarien encara més la producció. 
  

Durant els últims anys s'han recuperat els volums disponibles l'aigua 

subterrània de l'aqüífer del delta del Llobregat, amb el que ara es pot 
incrementar el seu ús aportant 1,77 hm3 cada mes. 

  
Resta de embassaments 

Quant a la resta d'embassaments, Darnius-Boadella ( Alt Empordà ) està al 37%, amb 22,4 hm3. "Amb aquests volums, les 
demandes domèstiques de la zona estan garantides durant tot un any i caldrà esperar a les pluges que caiguin en els propers 

mesos per saber si es podrà garantir la campanya de reg prevista per a l'estiu", afirma l'ACA . 

  
En una situació similar estarien els embassaments de Siurana i Riudecanyes (12,5% i 18,4% respectivament). El primer, amb 

els volums actuals, "garanteix les demandes domèstiques per a dos anys a la zona del Priorat , però caldrà esperar a les pluges 
per saber si es pot garantir la campanya de reg de l'estiu que ve". En la mateixa situació hi hauria el pantà de Riudecanyes . 

  

Pròxim pla de gestió 

 
Foto: El Periódico 

 
Foto: El Periódico 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20171211/433560873316/barcelona-aire-contaminacion-mortalidad-niveles.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/a-la-ultima/bellasombra-plaza-francesc-macia-6476628
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Aquestes són les mesures que s'estan duent a terme actualment i que es revisant diàriament. Amb vista a la primavera es 
preveu tenir aprovat el Pla Especial de Sequera, l'eina que farà possible la gestió d'una possible sequera (ara estaríem en fase 

de prealerta, el que no implica restriccions d'usos, i s'entraria en una hipotètica fase d' alerta quan els embassaments del Ter-
Llobregat arribessin al 34%). 

  
Actualment es disposa de més recursos que a la sequera de 2007 i 2008, uns 122 hm3 procedents de la dessalinització, la 

recuperació de captacions en desús i la millora en els tractaments de potabilització. En cas d'agreujar la sequera i arribar les 

reserves al 25%, es recorreria a l'aportació d'aigua regenerada al tram final del Llobregat per incrementar el cabal del riu i així 
disposar de més aigua per a ser potabilitzada. 

  
Font: Elperiodico.com (5 de desembre de 2017) 

 

L'autobús d'accés fins a Santa Fe atrau un 15% dels visitants del Montseny 
Unes 1.200 persones van prendre el transport públic durant els set dies que va durar la prova pilot. La Diputació de Barcelona 

es planteja crear unalínea regular durant els caps de setmana. 
  

La línia d'autobús posada en marxa durant els caps de setmana de tardor per facilitar l'accés en transport públic fins a Santa 
Fe i altres enclavaments turístics del parc natural del Montseny ha reduït entre un 15% i un 20% el nombre de cotxes a la 

sinuosa carretera BV-5114 i ha eliminat els tradicionals col·lapses que es produïen en les hores punta, segons mostren els 

resultats presentats per la Diputació de Barcelona. En total, unes 1.200 persones van prendre l'autobús durant els set dies en 
què es va posar en marxa la prova pilot. 

 
Joana Barber, directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny, 

considera que l'èxit de la prova ha portat a la Diputació a plantejar-se la 

creació d'un "servei regular" d'autobús pel massís, tot i que encara sense 
precisar amb quina assiduïtat. "Primavera del 2018 seria un bon moment 

per instaurar aquest servei de forma definitiva", ha declarat el diputat 
adjunt d'Espais Naturals, Jesús Calderer. 

  
Els trajectes 

La prova pilot va consistir a habilitar dues línies d'autobús gratuït durant 

els caps de setmana 21-22, 28-29 d'octubre i 4-5 de novembre, més el 
festiu de Tots Sants, que cobrien els trajectes entre Sant Celoni i Campins 

(15 minuts) i entre Campins i Santa Fe (40 minuts). El primer cap de 
setmana, però, no es va poder posar en marxa en la seva totalitat a causa 

d'uns intensos xàfecs. 

  
La prova pilot de la Diputació de Barcelona tenia com a objectiu no només reduir el trànsit a la carretera BV-5114, que es 

col·lapsa de famílies en temps de castanyes i bolets, sinó evitar també l'aparcament als vorals, un autèntic problema per als 
veïns i en general per a la seguretat viària. A més dels autobusos, que passaven cada 30 minuts, a Campins es va condicionar 

un gran aparcament dissuasori amb capacitat per a 500 places. 

  
Arribats en tren 

  
Es tracta d'una prova pilot, Barber ha explicat que va ser necessari fer sobre la marxa diversos retocs en els horaris i en la 

capacitat dels autobusos. Una de les sorpreses va ser la gran quantitat de visitants que van realitzar l'excursió totalment en 
transport públic, és a dir, van arribar a Sant Celoni en tren i allà van prendre el primer autobús. De fet, el pàrquing de Campins 

va estar lluny de col·lapsar-se. Aquest allau de turistes a l'estació de Sant Celoni va obligar a la Diputació a augmentar la 

capacitat dels autobusos que sortien des d'allà. "Va venir més gent de la que havíem pronosticat", ha afirmat Barber. 
  

"Entre el 30% i el 40% dels usuaris de l'autobús va arribar amb tren", ha prosseguit la directora de la reserva de la biosfera. 
"Hem observat que hi ha molta gent que renuncia totalment a l'automòbil si disposa d'un servei públic de qualitat que li ofereix 

el mateix recorregut. Per a futures experiències, això sí, possiblement serà necessari un horari més matiner per als visitants 

que pretenien fer rutes a peu pel massís. 
  

Calderer, finalment, ha explicat que la Diputació estudiarà si cal instaurar un transport públic similar en altres parcs de la seva 
jurisdicció que també pateixen una gran afluència de gent durant els caps de setmana, com el Coll d'Estanelles de Sant Llorenç 

del Munt, però ha aclarit que és un idea encara molt preliminar. 
  

Font: Elperiodico.com (4 de desembre de 2017) 

 
CEDAT 

 
Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene.  A new paradigm for earth community – III 

Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC) 17 – 18 May 2018 

 
Foto: El Periódico 

http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171205/las-desalinizadores-de-catalunya-suben-su-produccion-al-70-6476374
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171205/las-desalinizadores-de-catalunya-suben-su-produccion-al-70-6476374
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171204/pruebo-piloto-montseny-autobus-exito-visitantes-6474002
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El III Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC) organitzat conjuntament per Centre d'Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) i l'Associació d'Estudiants de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) es celebrar á del 

17 al 18 de maig de 2018 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, Espanya. 
 

El CEDAT s'ha convertit gradualment en un punt de referència per 
al dret ambiental a Espanya i Europa. Els seus objectius són 

generar i socialitzar el coneixement en el camp del dret ambiental. 

En 2014, va ser seu de la 12a edició del Col·loqui anual de 
l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN, que va reunir 

investigadors i acadèmics de 56 països de totes les regions del 
món. En l'actualitat, el CEDAT està involucrat en diversos projectes 

d'investigació nacionals i internacionals. 

  
La AAEDAT és una associació fundada el 20089 per estudiants i 

exalumnes de LL.M. de dret ambiental a la Universitat Rovira i 
Virgili. Promou activitats dins de la comunitat universitària per 

promoure els valors ambientals i socials i crear espais per al debat, 
la reflexió i l'intercanvi amb altres universitats i grups 

d'investigació. 

  
El III TIEC té com a objectiu proporcionar un fòrum per a investigadors principiants i principiants amb diferents antecedents 

en els quals puguin prese n tar i debatre les seves investigacions i treballs en curs. A més, aquest esdeveniment busca crear 
un ambient amigable per conèixer a companys estudiants i col·legues que comparteixen un interès comú pel dret ambiental. 

  

El III TIEC és una activitat desenvolupada en el marc del projecte d'investigació "Constitució Climàtica Global: Governança i 
Dret en un Context Complex" finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya. 

  
Esperem donar-te la benvinguda a Tarragona per aquest Col·loqui! 

  
El tema del III TIEC és "Ecological Justice and Environmental Law in the Anthopocene . A new poaradigm for earth community 

". 

  
Segons l'erudició contemporània, la crisi ecològica no pot enternderse com una cosa temporal, sinó com un canvi definitiu i 

irremeiable, amb un impacte devastador en el medi ambient. Aquests canvis ja identificats en el sistema de la terra són de 
llarga data i inclouen: la pèrdua de biodiversitat, les alteracions en els cilos de nitrogen i fòsfor, l'alt nivell de CO2 a l'atmosfera 

o l'acidificació dels oceans. Tots aquests produeixen canvis en gairebé tots els ecosistemes i espècies del planeta. 

  
La noció del Antropoceno connota un canvi en el marc conceptual de les ciències naturals i socials per abordar aquesta nova 

situació planetària. Particulamente en les ciències jurídiques i polítiques, aquesta noció probablement plantegi reptes 
importants per categories ja ben establertes com la justícia, el contracte social, la responsabilitat, la personalitat jurídica, els 

béns comuns, la propietat i la democràcia, entre d'altres. A més, si considerem la preocupació global pels problemes ambientals 

dins d'aquestes disciplines, l'adopció del Antropoceno com un nou paradigma té aúnmás possibilitat és d'afectar la forma en 
què s'aborden els problemes ambientals. 

  
El Comitè organitzador acull amb grat les propostes de presentacions orals o pòsters que aborden el tema general del col·loqui. 

Els enfocaments interdisciplinaris també són benvinguts. 
  

Els possibles temes inclouen: 

 
 Problemes conceptuals amb la idea de l'Antropocè        

 Antropocè com un canvi de paradigma i els seus efectes en la metodologia de les ciències socials, particularment en 
el Dret.        

 El significat i les complexitats de la divisió de la naturalesa humana en el Antropocè        

 Una crítica del paradigma modern del Antropocè: reflexivitat, teoria actor-xarxa, risc i tecnologia        
 La justícia en el antropocè: la justícia ecològica, l'imperatiu de la responsabilitat, la comunitat de la Terra i 

l'administració planetària.        
 Filosfía del Dret a l'Antropocè: els efectes sobre les nocions de propietat, derehcosm , pluralisme legal, etc.        

 Constitucionalisme ambiental, Jurisporudencia de la Terra i els béns comuns globals.        
 Geoingeniería , Tecnologia i problemes ambientals        

  

Aquells interessats en presentar les seves propostes han d'enviar un resum de no més de 300 paraules aquí . 
  

Data límit per a la presentaci ó de resums: 11 de febrer de 2018. 
  

Com l'idioma oficial del TIEC és l'anglès, tots els resums i pòsters s'han de presentar en aquest idioma . 

  

 
Foto: TIEC 
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Comitè Organitzador: 
Dr. Antoni Pigrau, Marcs de Armenteras Cabot, Stephanie V. Ascencio Serrato, Jerônimo Basili, Clara Esteve Jordà , Beatriz 

Felipe Pérez, Daniel Iglesias Márquez, Paulina Junca Maldonado, Lorena Martínez Hernández, Gastón Mèdici , Itzel Ramos 
Olivares, Malka San Lucas Ceballos , Jordi Serra i Isabel Vilaseca Boixareu . 

  
Contacte: Comitè Organitzador de TIEC (tiec@urv.cat) 

  

Font: Tieccolloquium.com 
 

Normativa   

 

Unió Europea 

Directiva (UE) 2017/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2017, per la qual es 

modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en 
aparells elèctrics i electrònics (Text pertinent a l’efecte de l’EEE) 

Per a més informació: DOUE  L 305/8  

 

Decisió d’Execució (UE) 2017/2117 de la Comissió, de 21 de novembre de 2017, per la qual s’estableixen les 

conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d’acord amb la Directiva 2010/75/UE del Parlament 
Europeu i del Consell en la indústria química orgànica de gran volum de producció [notificada amb el número 

C (2017) 7469] (Text pertinent a l’efecte de l’EEE.) 

Per a més informació: DOUE  L 323/1   

 

Reglament (UE) 2017/2195 de la Comissió, de 23 de novembre de 2017, pel qual s’ estableix una directriu 
sobre el balanç elèctric (Text pertinent a l’efecte de l’EEE.) 

Per a més informació: DOUE  L 312/6 
 

Espanya 

Decret 178/2015, de 22 de setembre, sobre la sostenibilitat energètica del sector públic de la Comunitat 
Autònoma d’Euskadi 

Per a més informació: BOPV Núm.  195, de 14 de octubre de 2017 (17 pàgs.) 

 

Decret 73/2017, de 10 d’octubre, pel qual es regula la cria en captivitat d’aus rapinyaires per a la seva tinença 

i ús en falconeria 
Per a més informació: DOCLM Any XXXVI Núm. 201, de 17 de octubre de 2017, pàgines 25683 a 25700.  (18 pàgs.) 

 
Decret 172/2017, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla Director de les Deveses d’Andalusia, se crea seu 

Comitè de Seguiment i es modifica el Decret 57/2011, de 15 de març, pel qual es regula la Comissió Andalusa 

per a la Dehesa i el Decret 530/2004, de 16 de novembre, pel qual es regula la composició, les funcions i el 
règim de funcionament del Consell Andalús de Biodiversitat. 

Per a més informació: BOJA Núm. 207, de 27 de octubre de 2017, pàgines 14 a 20.  (7 pàgs.) 
 

Catalunya 
Decret 152/2017, de 17 de octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 

Catalunya. 

Per a més informació: DOGC Núm. 7477, de 19 de octubre de 2017, pàgines 1 a 70 (70 pàgs.) 
 

Jurisprudència   

 

Unió Europea 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala quarta), de 19 d’octubre de 2017, assumpte C-

281/16, pel qual es resol la qüestió prejudicial plantejada en relació amb la validesa de la Decisió 2015/71/UE 
relativa als Lista de llocs d’ importància comunitària de la regió biogeogràfica atlàntica. 

Font: InfoCuria Jurisprudència del Tribunal de Justícia  

 
Espanya 

Sentència del Tribunal Suprem de 13 d’octubre de 2017.  Sala de lo Contenciós-Administratiu, Secció 3ª.  Recurs 
Ordinari 1/4261/2015.  Interposat per l’Associació Nacional de Productors i Inversors d’Energies Renovables 

(ANPIER) contra el Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, 

tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de 
producció amb autoconsum.   

Font: Poder Judicial 

 

https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&qid=1513016368299&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2117&qid=1513016136553&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1513016368299&from=ES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/17/pdf/2017_12227.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/207/BOJA17-207-00007-18430-01_00123501.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639855.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639855.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d64c6153f3ecb14ff4b4cee3c2e36dab06.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=195739&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=365947
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8170758&links=&optimize=20171019&publicinterface=true
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Sentència 118/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 19 d’octubre de 2017.  Recurs d’inconstitucionalitat 
2143-2016.  Interposat pel Consell de Govern de la Junta d’Andalusia davant  els apartats tercer a vuitè de la 

disposició addicional sisena de la Llei 21/20156, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 
de novembre, de muntanyes.  Competències sobre muntanyes i medi ambient: nul·litat parcial de la regulació 

legal dels camins naturals, interpretació conforme de l’habilitació per a la construcció d’aquests camins. 

Font: BOE 

 

Sentencia 116/2017 del Ple del Tribunal Constitucional, de 19 d’octubre de 2017.  Recurs de 
inconstitucionalitat 4682-2015.  Interposat pel President del Govern en relació amb diversos preceptes de la 

Llei 10/2014, de 27 de novembre, d’aigües i rius d’Aragó.  Competències en matèria d’aiguües: nul·litat dels 
preceptes legals no emparats pels títols competencials autonòmics o que contradiuen el principi d’ unitat de 

gestió de la conca hidrogràfica (STC 227/1988). 

Font: BOE 

 

Catalunya 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de setembre de 2017. Sala de lo Contenciós-

Administratiu, Secció 3ª.  Recurs Contenciós-Administratiu interposat per un ciutadans o en contra de 
l’Ajuntament de Barcelona, per aprovar la Modificació del Pla Especial d’Establiments de Concurrència Pública, 

Hoteleria i altres activitats en Ciutat Vella.   

Font: Poder Judicial 

 

Articles   

 

Fabiarz Mas, Alexandra (2017). Empieza la evaluación del VII Programa de Medio Ambiente de la UE. 
Morelle Hungría, Esteban (2017). La pesca ilegal como actividad delictiva: una aproximación a la problemática española. 

Ramos Medrano, José Antonio (2017). Más de 90 planes de urbanismo anulados judicialmente por no realizar la evaluación 
ambiental estratégica (EAE). 

Fabiarz Mas, Alexandra (2017).  A debate los riesgos derivados de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. 

Soriano-Montagut Jené, Laia (2017).  El TSJM valida el Plan Especial de Infraestructuras para la implantación del "Complejo 
Medioambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del Este"   

 
Publicacions de membres del CEDAT   

 
Jaria Manzano, Jordi (2017). Constitución, Desarrollo y Medio Ambiente en un contexto de crisis.  En: "Revista Catalana de 

Dret Ambiental".  Vol. 8 Num. 1. 

Gifreu Font, Judith (2017).  La tutela jurídica del paisaje en el décimo aniversario de la ratificación española del Convenio 
Europeo del Paisaje.  Especial referencia a la integración de prescripciones paisajísticas en el Derecho urbanístico.  En: "Revista 

Catalana de Dret Ambiental".  Vol. 8, Num. 1. 
Fuentes Gasó, Josep Ramón (2017). Avances en la protección y conservación del medio marino español.  El nuevo marco para 

la ordenación del espacio marítimo.  En: "Revista Catalana de Dret Ambiental".  Vol. 8, Num. 1. 
Cardesa - Salzmann, Antonio (2017). Contribution of the EU Birds and Habitats Directives to Nature Protection in Scotland. 

En: "Policy Brief" No. 7, March 2017. 

 
Publicacions de membres del CEDAT   

  
Martín García, Beningno.  La protección penal de medio ambiente y su relación con la seguridad pública y los derechos 
fundamentales. Madrid: Dykinson, 2017 
Serrano Tárraga, María Dolores; y otros. Tutela penal ambiental.  3ª. Ed. Madrid: Dykinson, 2017 

Sobrido Prieto, Marta.  Espacios polares y cambio climático: desafíos jurídico-internacionales.  Valencia: Tirant lo Blanch, 2017 
Villán Durán, Carlos; Faleh Pérez, Carmelo.  El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos: Su aplicación en 
España.  Madrid: Tecnos, 2017 

 
 

 
 

 

 
 

 El butlletí informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
Par altes o baixes de subscripció, comentaris o suggeriments, escriure a cedat@urv.cat 

https://www.facebook.com/CEDAT.URV 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13220.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8160483&links=&optimize=20171009&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/empieza-la-evaluacion-del-vii-programa-de-medio-ambiente-de-la-ue/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-la-pesca-ilegal-como-actividad-delictiva-una-aproximacion-a-la-problematica-espanola/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-mas-de-90-planes-de-urbanismo-anulados-judicialmente-por-no-realizar-la-evaluacion-ambiental-estrategica-eae/
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