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Editorial. Quaranta anys de Greenpeace Veure 
                   Tarragona

 AGENDA 
Cursos específics en els camps de la medició, l’ avaluació i la gestió de la contaminació acústica (Administració pública). Veure 
Programa Anual de Activitats de l’Àrea de Medi Ambient i/o Aigües de Reus. Veure 
I Congrés de l’Energia i el Món Local a Catalunya. Veure 
Exposició fotogràfica 4ª edició Instantaigua. L'aigua i Reus. Veure 
Projecció: refugiats climàtics. Cinema i Medi Ambient. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional: 
Les necessitats bàsiques de la població afectada per les inundacions a Sri Lanka encara no estan cobertes. Veure 
Un any de indecisió deixa la recuperació d’ Haití en punt mort. Veure 
L’ últim viatge del Rainbow Warrior II. Veure 
L’ ONU inaugurarà el 24 de gener l’ Any Internacional dels Boscos. Veure 
Unió Europea 
Les dades del medi ambient a Europa 2010. Veure 
Llencen 45 projectes medioambientals finançats per la UE. Veure 
França es mou en energia geotèrmica. Veure 
Europa: un exemple d’aire net en els seus carrers. Veure 
Alemanya promociona un nou portal d’ energies renovables. Veure 
Espanya 
Brussel·les situa a España entre els països de la UE que menys reciclen. Veure 
Espanya anuncia la seva candidatura per presidir el PNUMA. Veure 
Petronor, mestres en burlar la llei de costes. Veure 
Expresidents a sou de les multinacionals. Veure 
Inclosos cinc nous aiguamolls espanyols a la Llista del Conveni de Ramsar. Veure 
Demanen el posicionament públic del MARM i de la UGT sobre l’allargament de la vida de les centrals nuclears. Veure 
Palomares, 44 anys després. Veure 
L’ organització ecologista SEO/BirdLife aposta per la certificació dels boscos espanyols. Veure 
Catalunya  
Josep Enric Llebot, nomenat Secretari de Medi ambient al nou govern de Catalunya. Veure 
Nova edició de l’estudi sobre el sector econòmic del medi ambient a Catalunya. Veure 
Barcelona demana una altra moratòria a la UE per depassar el límit de pol·lució. Veure  
Vessament Repsol: Greenpeace demana la Declaració d’Impacte Ambiental negativa per a les noves explotacions petrolíferes de Repsol. Veure 
Ascó concentra el 40% dels successos del parc nuclear. Veure 
Els ecologistes demanen el manteniment de la conselleria de Medi ambient. Veure 
Nou portal del programa de residus municipals (PROGREMIC). Veure 
Obert el període de presentació de la declaració de residus industrials DARI 2010 per a productors i gestors. Veure 
L’Observatori d’Àger alerta de la pol·lució lumínica de Lleida. Veure 
CEDAT-URV 
Es va celebrar el Seminari CEDAT: “Mercosur, medi ambient i drets fonamentals: el cas de les papereres". Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Decisió de la Comissió, 2011/13/UE, de 12 de gener de 2011, relativa a determinat tipus d’ informació sobre els biocarburants i els biolíquids que els 
agents econòmics han de  presentar als Estats membres [notificada amb el número C(2011) 36]. Veure 
Informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions sobre la Estratègia temàtica per 
a la prevenció i el reciclatge de residus SEC(2011) 70 final, 19 de gener 2011. Veure 
Espanya 
Reial Decret 29/2011, de 14 de gener, per el qual es modifica el Reial Decret 125/2007, de 2 de febrer, per el qual es fixa l’ àmbit territorial de les 
demarcacions hidrogràfiques, i el Reial Decret 650/1987, de 8 de maig, per el qual es defineixen els àmbits territorials dels Organismes de conca i dels 
plans hidrològics. Veure  
Reial Decret 1738/2010, de 23 de desembre, per el qual es fixen objectius obligatoris de biocarburants per als anys 2011, 2012 i 2013 Veure 
Reial Decret 1737/2010, de 23 de desembre, per el qual s’ aprova el Reglament per el qual es regulen les inspeccions de vaixells estrangers en ports 
espanyols. Veure 
Ordre ARM/3367/2010, de 22 de desembre, per la qual s’ estableix l’ organització de la Xarxa Rural Nacional.Veure 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Conclusions de l’advocat general Sra. Juliane Kokott presentades el 20 de gener de 2011 en l’ Assumpte C-383/09, Comissió Europea contra República 
Francesa, «Directiva 92/43/CE – Protecció de les espècies – Cricetus cricetus (Grand Hamster) – Mesures de protecció insuficients – Deteriorament dels  
hàbitats».Veure  
Espanya 
Sentència Tribunal Suprem 6768/2010, Legislació autonòmica i normes urbanístiques del Pla General. Dret autonòmic. Invocació instrumental de l’ 
article 3 del Codi Civil. No dona lloc a recurs de cassació. Veure 
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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Burgos, n. 100/2009. Sala Contenciosa Administrativa de 12 de novembre de 2010. Sanció 8000 euros per 
vessaments. Veure 
ARTICLES 
Les promeses de la indústria Biotecnològica: ¿Ignorància o engany?Veure 
"Parcs eòlics marins". La visió a les costes alemanyes. Veure 
Pobles Originaris i Drets humans. Veure 
Rebuig a la mineria a cel obert. Veure 
La explotació del Coltan, saqueig ambiental y humà rere els  nostres telèfons mòbils. Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
GULBRANDSEN, L. H., Transnational Environmental Governance. The Emergence and Effects of the Certification of Forests and Fisheries, 
Norhthampton: Eduard Elgar Publishing Limited, 2010 
HEIN, L., Economics and Ecosystems, Norhthampton :Eduard Elgar Publishing Limited, 2010 
JUNGINGER, M., Technological Learning in the Energy Sector. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 
SARRIS, A., Food Security in Africa. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 
LOVETT, J., A Handbook of Environmental Management. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 
LÉVÊQUE, F., Security of Energy Supply in Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 
GARDINER, S., Climate Ethics. New York: Oxford University Press, 2010. 
KUANPOTH, J., Patent Rights in Pharmaceuticals in Developing Countries, Norhthampton :Eduard Elgar Publishing Limited, 2010 
ARONSSON, T., Handbook of Environmental Accounting, Norhthampton :Eduard Elgar Publishing Limited, 2010. 
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