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En bici 

Una mobilització del Grup Mobilitat Tarragona ha denunciat que el Pla de Mobilitat Sostenible de la ciutat no ha calculat bé el 
pendent de la majoria dels carrers. Segons el document, una bona part de la xarxa viària de la ciutat té pendents superiors 
al 6%, la qual cosa condiciona la programació de carrils bici. 

Deixant apart, encara que no és menor, la possibilitat que un document estratègic oficial faci una valoració absolutament 
incorrecta de la situació de fet que condiciona la seva aplicabilitat, en aquest cas, el pendent dels carrers de la ciutat, la 
mobilització, tot i que petita, convida a una reflexió sobre l'ús de la bicicleta en contextos urbans. 

Els avantatges tant personals com col·lectius de la mobilitat amb bicicleta són difícilment negligibles: disminució de la 
contaminació, menor ocupació de l'espai públic, efectes sobre la salut i l'ús de la trama urbana, etc. No obstant això, això no 
implica necessàriament que tal mobilitat hagi de canalitzar-se necessàriament a través de carrils específics. 

En realitat, pot ser que el carril bici sigui una opció transitòria per estimular canvis en les pràctiques de mobilitat de la 
ciutadania, però corre el perill de consolidar-se i, amb això, consolidar també els elements més agressius i insostenibles de 
la mobilitat urbana actual, particularment, la priorització de l'automòbil privat com a protagonista principal de l'espai públic. 

El carril bici acostuma a desplegar-se en perjudici del vianant, els efectes del qual des del punt de vista de la mobilitat i el 
disseny de l'espai públic són igual de beneficiosos que els del ciclista. Per això, en moltes ocasions, la programació de carrils 
bici presenta dubtes des del punt de vista d'una mobilitat sostenible i justa, ja que, en definitiva, no impugna la centralitat 
de l'automòbil. En aquest sentit, hauria d'avançar-se en la promoció de l'ús de la bicicleta en detriment del cotxe i no de les 
condicions de l'ús de la via pública per part dels vianants. 

 

  

Internacional: 
 
Kiribati, un paradís superpoblat amenaçat pel mar 
 
La República de Kiribati és un dels llocs més densament poblats del planeta. 
 
Potser sigui més coneguda perquè és molt probable que aquest 
arxipèlag de l'Oceà Pacífic desaparegui a causa del canvi climàtic. 
 
La majoria dels habitants de la seva illa principal, South Tarawa, 
depenen del mar per viure. 
 
Però l'oceà és també la major amenaça per al seu futur: cap part 
d'aquesta illa s'alça a més de 2 metres sobre el nivell del mar, raó 
per la qual l'aigua creixent pot ser devastadora. 
 
L'augment del nivell del mar pot esborrar del mapa a Kiribati. 
 
No obstant això, aquest no és l'únic desafiament que aquesta 
nació ha d'enfrontar. 
 
Kiribati s'estén per 3,5 milions de km2 en l'oceà i consisteix a diverses illes escampades en un territori similar a Índia en 
grandària, però la major part de la seva població es concentra a South Tarawa. 
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Aquesta petita franja de terra és la llar d’unes 50.000 persones: està repleta, amb una densitat similar a la de Tòquio o 
d'Hong Kong. 
 
"Tenim un clima relativament estable ara com ara, però un canvi dels patrons climàtics que ens empenyi cap al cinturó 
d'huracans, això podria esborrar-nos del mapa", va dir Anote Tong, president de Kiribati, a la BBC. 
 
Tong està fent campanya davant la comunitat internacional per poder finançar el desenvolupament permeti a Kiribati resistir 
al canvi climàtic i traslladar la seva població a una altra part en el cas que el mar devori les illes. 
 
No obstant això, mentre els efectes del canvi climàtic encara poden semblar distants, l'impacte de tanta gent concentrada 
en un espai tan petit és immediat. 
 
Els problemes clau són els que enfronten diversos països en vies de desenvolupament: el proveïment d'aliments suficients, 
aigua i instal·lacions sanitàries. 
 
Encara que aquí plou amb predictible regularitat, els tancs necessaris per recol·lectar l'aigua de pluja són escassos. 
 
Gran part dels habitants depèn d'aqüífers subterranis, una sèrie de canals naturals horitzontals que s'omplen amb aigua de 
pluja. 
 
Estan situats sota la part més ampla de la illa en Bonriki, al voltant de l'aeroport. 
 
Dos projectes científics busquen ara formes de protegir aquest valuós emmagatzematge d'aigua. 
 
"Vam posar 15 instruments oceanogràfics al voltant de l'escull per entendre millor la transformació de les ones, mesurant la 
seva altura, la força del corrent, el nivell d'aigua", diu Herve Damlamian, de la divisió de geociencia del Secretariat de la 
Comunitat del Pacífic (SPC, sigles en anglès). 
 
Els residents diuen que l'aigua potable té un sabor cada vegada més salat. El projecte de Damlamian busca avaluar el risc 
d'inundació de Bonriki: si una marea especialment alta cobreix l'illa, amb ones trencant d'un costat a un altre, això pot 
omplir el sistema subterrani d'aigua marina no potable. 
 
En la mateixa reserva, Peter Sinclair, assessor de recursos aquàtics de SPC, dirigeix un equip que mesura la qualitat de 
l'aigua potable subterrània. 
 
"Si l'aigua del mar arriba per damunt, tindria un efecte immediat catastròfic i causaria salinització per un temps d'entre 15 
mesos a dos anys. Això faria que l'aigua no es pugués beure", explica Sinclair. 
 
No obstant això, la pressió demogràfica és un altre punt en aquesta discussió, explica l'expert. 
 
"Mentre hi hagi pluges, el sistema s'omplirà, però la pressió demogràfica envaeix la reserva i també afecta el contingut de 
bacteris de l'aigua: tenim contaminació des d'habitatges, agricultura, de gent que cria porcs, de pràctiques sanitàries", li diu 
Sinclair a la BBC. 
 
"En altres parts, l'aigua està molt contaminada, especialment on la gent viu damunt de les parets (dels canals subterranis)". 
 
Prop dels centres més poblats de les illes les platges estan cobertes per tot tipus de deixalles, des d'escombraries a 
excrements. 
 
"Quan puja la marea, sembla un paradís. Quan la marea es retira, pots veure la degradació horrible causada pels humans", 
diu Cliff Julerat, enginyer del ministeri d'obres de Kiribati. 
 
Una forma de bregar amb el problema creat per la població en augment pot ser tornar a un estil de vida més tradicional, 
suggereix Tabao Awaerika, secretari del president. 
 
"És com fer un pas enrere en la nostra història, però és molt difícil fer això", explica. 
 
"Vam tenir aquesta idea que la gent mengés babai, que és una planta local com el taro, però fan falta al voltant de quatre 
hores per cuinar-la. El fruit de l'arbre del pa pren com una hora. L'arròs és més fàcil de cuinar, més ric i més barat". 
 
"Necessitem un canvi total de mentalitat. I estimular l'activitat sostenible a les illes exteriors perquè no hagin de venir a 
Tarawa", diu Awaerika a la BBC. 
 
No obstant això, convèncer a la gent que no venja fins a aquí pot ser difícil. 
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Artan Rajit, vicealcalde de la propera Abaiang –una illa més verda i espaiosa amb una població de menys de 10.000 
habitants– ho explica de forma clara: "Volem tenir el que tenen a Tarawa". 
 
Per a la gent que porta un estil de vida proper a la mera subsistència a les illes exteriors de Kiribati, un ambient saturat i 
contaminat no sembla un preu massa alt a canvi de l'activitat a South Tarawa, amb les seves tendes, els seus centres 
mèdics i l'accés a aliments importats, com a carn en llauna i arròs. 
 
Malgrat els seus carrers plens de pous i els seus decrèipits vehicles, també existeix aquí la possibilitat de tenir un treball 
remunerat. Encara que només al voltant del 20% de la població està ocupada a temps complet. 
 
Font:  
BBC Mundo (4 de febrer de 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140204_ciencia_kiribati_isla_poblacion_amenaza_np.shtml 
 
MAPS Xile, una iniciativa per fer front als Gasos d'Efecte Hivernacle 
 
Enmig d'una preocupació mundial, Sud-àfrica va començar en el 2005 un projecte la missió principal del qual era trobar les 
diferents formes de reduir les emissions de Gasos Efecte Hivernacle (GEI). 
 
Des de la revolució industrial, fa 150 anys, aquests gasos s'han incrementat 25% i segueixen augmentant cada any. No 
seguir contaminant el planeta s'ha de convertir en l'objectiu màxim. A aquest programa el van anomenar Escenaris de 
Mitigació per al Llarg Termini (LTMS en les seves sigles en anglès) i el seu èxit anys després va seduir altres països. Llavors 
es va crear un programa internacional que va utilitzar un enfocament similar, de recerca i de participació d'actors rellevants, 
per analitzar les possibilitats de mitigació a cada país interessat. Ràpidament es van unir Brasil, Colòmbia, Perú i Xile. A 
aquest nou projecte a Sud-amèrica, li van canviar de nom, li van posar MAPS (Mitigation Action Plans and Scenarios, sigles 
en anglès). 
 
Experiència xilena: 
 
El projecte es comença a gestar a Xile en els últims dies de març de 2012. S'havia de combatre aquest mal i així ho van 
entendre, és per això que va arrencar MAPS Xile. Per solucionar el tema dels GEI primer s'ha d'analitzar les situacions des de 
tots els enfocament possibles i després treballar solucions. La importància del projecte radica en la necessitat de saber 

quines decisions prendre per reduir les emissions de GEI, a més de fer 
partíceps a diferents forces del sector públic i privat, ONGs, i altres 
organitzacions que tinguin interès en el tema. MAPS, en paraules senzilles, és 
la unió dels tots actors de la societat per concertar solucions davant el 
problema global que significa els GEI. Nomès en el 2012, prop de 300 
professionals de tots els àmbits van participar d'aquesta experiència. 
 
Perquè el projecte aconsegueixi els seus resultats i sigui percebut com 
legítim, transparent i rellevant, MAPS tracta d'embastar tots els enfocaments 
possibles, sense deixar actors ressagats. “MAPS és un procés participatiu ben 
estructurat, inclusiu, transparent, constructiu i que va de la mà amb els 
esforços d’iinvestigació i modelació del Govern de Xile”, va dir Hernán Blanco, 
Facilitador de MAPS Xile, qui va confirmar que els sectors baix anàlisis són 

generació i transport d'energia elèctrica, transport i urbanisme, indústria i mineria, consum comercial, residencial, 
silvoagropecuari i residus. 
 
4,5 Milions de dòlars d'inversió: 
 
MAPS Xile tindrà una inversió total de 4,5 milions de dòlars, dividida en tres fases. En la primera es van projectar les 
emissions de GEI des de 2007 fins a 2030, assumint que no hi hauria iniciatives específiques de mitigació, i també es va fer 
una projecció de les possibles emissions del país considerant les recomanacions del Panell Intergovernamental sobre Canvi 
Climàtic (IPCC) per al món. En la segona fase, que acabarà en el primer semestre del present any, inclou una altra projecció 
des del 2013 fins al 2050 i diversos camins per reduir les emissions. En l'última fase, que acabarà a finalitats del 2015, 
s'avaluaran els possibles escenaris i s'analitzaran opcions per afrontar-los. 
 
Han establert un marc jurídic innovador i integral en tot l'estat que intenta canviar tot el model de desenvolupament a un 
basat en els boscos. 
 
En un estat de l'oest de Brasil, el Govern està tractant de demostrar que és possible protegir l’Amazonia i, al mateix temps, 
millorar la vida de la població rural. 
 

 
             Fuente: Efeverde  
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Acre és una de les jurisdiccions més allunyades del país: la capital de l'estat, Rio Blanco, està situada a la vora d'un afluent 
del ric Amazones, a gairebé quatre mil quilometres de Rio de Janeiro per carretera. Gairebé el 90% de l'estat encara està 
cobert de selva i una sèrie progressiva de governs estatals han decidit que mantenir-ho d'aquesta manera representa grans 
avantatges per al seu poble. 
 
Han establert un marc jurídic innovador i integral en tot l'estat que intenta canviar tot el model de desenvolupament a un 
basat en els boscos. 
 
Acre no és un estat ric (encara que el PIB ve creixent de manera estable des dels anys 90), per la qual cosa el Govern 
espera que ajudin a finançar l'esquema els fluxos de diners provinents de governs o inversors privats, per exemple, a través 
del mecanisme de REDD+, un programa recolzat per les Nacions Unides que pretén combatre el canvi climàtic mitjançant la 
reducció d'emissions derivades de la desforestació i la degradació forestal. 
 
Quan els boscos es tallen o es degraden a causa d'incendis o d'un mal maneig de la tala selectiva, alliberen tones de diòxid 
de carboni a l'atmosfera. REDD+ pretén abordar el canvi climàtic mitjançant pagaments als països en desenvolupament per 
mantenir els seus boscos en peus. 
 
Però encara que les negociacions internacionals sobre com es finançarà aquest esquema s'han estancat, Acre ha seguit 
avançar. “L'estat d'Acre sempre va tenir pressa”, va assenyalar Rodrigo Neves, Procurador General de l'Estat, que ha estat 
instrumental en la creació de l'esquema. “No podem esperar que es donin les condicions ideals de les negociacions 
internacionals o els debats nacionals sobre *REDD. Aquest sentit d'urgència ens ha portat a actuar; no ens asseiem a 
esperar al fet que un gran tractat internacional o una llei nacional fessin el nostre treball”. 
 
Font:  
Efeverde (5 de febrer 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/blog/maps-chile-un-llamado-la-concertacion/ 
 
Descobreixen a Brasil la primera espècie de dofí de riu des de 1918 
 
Científics a Brasil van descobrir la primera espècie de dofí de riu des de la fi de la I Guerra Mundial, en 1918. 
 
Batejada Araguaia (Inia araguaiaensis) en honor al riu on va ser trobada, l'espècie és la cinquena del seu tipus que es 

coneix al món. 
 
Segons els investigadors, que van publicar el seu estudi a la revista 
especialitzada Plos One, la Araguaia es va separar d'altres espècies 
de riu sud-americanes fa més de dos milions d'anys.  
 
S'estima que hi ha uns 1.000 exemplars en la conca fluvial d'aquest 
riu brasiler, que recorre 2.600 quilòmetres fins a unir-se a 
l'Amazones. 
 
Els dofins de riu es troben entre les criatures més rares del món. 
 
D'acord a la Unió Internacional per a la Conservació de la 
Naturalesa (IUCN, sigles en anglès), hi ha nomès quatre espècies 
conegudes de dofins de riu, de les quals tres estan en la "Llista 

Vermella". És a dir estan críticament amenaçades. 
 
Aquests cetacis tenen musells llargs que els permeten atrapar peixos en el llot del jaç del riu.  
 
Més noi i menys dents: 
 
Es creu que una de les espècies més conegudes, el dofí xinès de riu, també anomenat baiji (Lipotes vexillifer), es va extingir 
en 2006. 
 
A Amèrica del Sud habita el dofí rosat o de l'Amazones, la més intel·ligent de totes les espècies de riu. 
 
Tomas Hrbek i el seu equip d'investigadors de la Universitat Federal d'Amazones, a Manaos, creuen que la nova espècie està 
relacionada amb el dofí de l'Amazones. 
 
"És molt semblat als altres", va explicar Hrbek. 
 
"Va ser alguna cosa molt inesperada. Aquesta és una zona on es veuen tot el temps, són mamífers molt grans, la qüestió és 
que ningú ho va mirar amb atenció. Va ser molt emocionant", va afegir l'investigador. 

 
                           Font: BBC Mundo  
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Els científics diuen que hi ha diferències quant al nombre de dents (té 24 per mandíbula, a diferència dels 25 a 29 en altres 
espècies) i també sospiten que és més petit. No obstant això, la majoria dels trets que els distingeixen van ser trobats en els 
seus gens. 
 
Després d'analitzar mostres d'ADN de desenes de dofins en tots dos rius, l'equip de Manaos va concloure que la criatura del 
Araguaia era, de fet, una espècie nova. 
 
No obstant això saben que alguns experts poden posar en dubte les seves conclusions. 
 
"En ciència, mai pots estar segur de res", va dir Hrbek. 
 
"Estudiem el seu genoma mitocondrial, és a dir, el seu llinatge, i vam veure que no el comparteixen". 
 
"Els grups que veiem (...) estan molt més relacionats entre sí que amb altres grups d'una altra part. Perquè això hagi 
succeït, els grups s'han d'haver separat per molt temps", va explicar l'investigador. 
 
"La divergència que observem és més àmplia que les que s'observen entre altres espècies de dofins". 
 
Nova i en perill 
 
L'alegria de la nova troballa es va veure entelada per la preocupació pel futur de la nova espècie. 
 
"Des dels anys 60, la conca del Araguaia ha sofert una gran pressió antropogénica per causa de l'agricultura, l'activitat 
ramadera i la construcció de preses hidroelèctriques", assenyalen els autors de l'estudi. 
 
"Els dofins estan al capdavant de la cadena alimentària, mengen molt peix", explica Hrbek. 
 
"Roben peix de les xarxes, per això els pescadors no els volen molt i alguna gent els dispara", agrega. 
 
A causa de les amenaces que enfronten, els investigadors creuen que la nova espècie hauria d'incloure's en la categoria de 
"Vulnerable" en la Llista Vermella de la UICN. 
 
Font: 
BBC Mundo (23 de gener de 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/01/140123_delfin_especie_nueva_brasil_lp.shtml 
 
L’Agència estatal de Califòrnia no subministrarà aigua per la sequera 
 

L'Agència Estatal d'Aigües de Califòrnia va anunciar que per primera 
vegada no serà capaç de subministrar aigua a les agències locals a causa 
de l'empitjorament de la sequera. 
 
Dues tèrcies parteixes dels residents, així com un total de 404.500 
hectàrees de cultius, reben l'aigua d'aquesta agència. 
 
A principis d'aquest mes Califòrnia es va declarar en estat d'emergència 
per sequera a causa dels nivells històricament baixos de les reserves 
d'aigua de l'estat. 
 
Pronòstics meteorològics auguren que 2014 podria ser per a Califòrnia 
l'any més sec mai registrat. 

 
Les extremes condicions que enfronta la regió ja han causat incendis i destruït nombroses llars a l'àrea de Los Angeles. 
 
Califòrnia també va enfrontar anys de fortes sequeres en 2013 i 2007.la preocupació pel futur del sistema alimentari del 
planeta ha obligat a la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES) de l'ONU a 
iniciar una avaluació sobre la pol·linització i la producció d'aliments al món. 
 
Font: 
BBC Mundo (1 de febrer de 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/02/140201_ultnot_california_agua_sequia_suministro_aa.shtml 
 
Google Earth ajudarà a visualitzar el canvi climàtic a tot el planeta 

 
Font: Informador.com.mx  
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Una aplicació informàtica desenvolupada per la Universitat de East Anglia permet veure les dades de temperatures 
històriques de 6.000 estacions de tot el món | El nou sistema ofereix dades de Saragossa, Santander, Burgos, Madrid i 
Barcelona. 
Experts en recerca del clima de la Universitat de East Anglia (Regne Unit) han desenvolupat una senzilla aplicació 
informàtica d'ús lliure i gratuït que permet visualitzar l'evolució del canvi del clima en tot el planeta a través dels mapes de 
Google Earth. 

El funcionament d'aquesta aplicació és relativament senzilla. Els usuaris interessats han d'instal·lar primer l'aplicació Google 
Earth i a continuació descarregar a l'ordenar la nova aplicació o capa de dades, executar aquest arxiu i finalment utilitzar el 
mapa per buscar i consultar les dades de les estacions meteorològiques desitjades. 

La nova aplicació es basa en la versió més moderna de la Unitat de Recerca del Clima Temperatura, una de les bases de 
dades més completa i avançada del món en l'estudi de les temperatures històriques en la superfície de la Terra. 
El nou format o aplicació per Google Earth permet als usuaris desplaçar-se per aquest singular mapamundi informàtic i 
consultar les dades de 6.000 estacions meteorològiques; veure les dades mensuals, estacionals i anuals de temperatura i 
observar en un gràfic l'evolució del canvi climàtic en aquest punt determinat, alguns dels quals mostren els registres de 
temperatura que es remunten a 1850. El nou sistema ofereix dades de Saragossa, Santander, Burgos, Madrid i Barcelona. 
 

Una forma diferent de veure el món: 

El professor Tim Osborn, de la Unitat de Recerca Climàtica de la Universitat de East Anglia, explica que “la bellesa de la 
utilització de Google Earth és que es pot veure a l'instant el conjunt del planeta i fer un zoom a un país i una estació per 
conèixer les dades concretes i tenir una visió clara de l'evolució de les temperatures”. 

A més de les dades per estacions meteorològiques, el nou sistema de visualització divideix la superfície del planeta en 
rectangles o caixes de 5° de latitud i longitud (uns 550 quilòmetres de costat en la línia de l'equador) i permet obtenir -amb 
una simple pulsació- les temperatures anuals de la zona, així com enllaços a altres dades de les estacions. 
Per obtenir instruccions sobre l'accés i l'ús de la interfície de CRUTEM Google Earth, i per saber més sobre el projecte, visiti 
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/crutem/ge/. 

Per veure la nova interfície de descàrrega Google Earth, faci clic en  
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/crutem/ge/CRUTEM4-2013-03_gridboxes.kml. 

Font: 
La Vanguardia.com (5 de febrer de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/natural/20140205/54399921360/google-earth-ayuda-visualizar-cambio-climatico-
planeta.html 
 
Unió Europea: 
 
El Parlament Europeu demana més ambició contra el canvi climàtic 
 
L'Eurocambra reclama que la Unió Europea adopti compromisos concrets en el pla de canvi del climàtic i energia pel 2030. 
 
Estrasburg, França. (Redacció i EFE).- El Parlament Europeu (PE) no està d'acord amb els objectius proposats per la 
Comissió Europea sobre energia i lluita contra el canvi climàtic en l'horitzó del 2030. Els eurodiputats demanen més ambició i 
objectius més concrets. Així ho va decidir ahir el ple de l'Eurocambra amb 
341 vots a favor, 263 en contra i 23 abstencions.  

Els eurodiputats advoquen per que els Estats membres assumeixin el 
compromís vinculant que almenys el 30 % del consum total d'energia en la 
Unió en 2030 provingui d'energies renovables, enfront del 27 % defensat 
per l'Executiu comunitari. 

A més, demanen que s'estableixin metes individuals per a cada país, i no 
solament un objectiu a nivell comunitari, com va plantejar la CE. 
El Parlament Europeu també recupera l'objectiu d'augmentar l'eficiència 
energètica, que havia estat descartat en la proposta de la Comissió, per 
establir-ho en un 40 %, fer-ho d'obligat compliment i dibuixar metes 
nacionals. 

 
Font: La Vanguardia.com 
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Finalment, els diputats mantenen la proposta de retallar en un 40 % les seves emissions de diòxid de carboni (CO2) 
respecte als nivells de referència de 1990, tal com plantejava la Comissió. 
 
"Recolzem objectius ambiciosos i vinculants i estic molt content amb aquest resultat", va afirmar en un comunicat el 
president de la Comissió de Medi ambient del PE, el diputat socialista alemany Matthias Groote. 
 
"Aquesta resolució mostra que el que l'Eurocambra considera necessari en termes de la política climàtica està a quilòmetres 
de distància de la falta de visió mostrada per la Comissió Europea", va afirmar Groote, qui va acusar a l'Executiu comunitari 
de "ser incapaç de prendre's això seriosament". 
 
Per la seva banda, la diputada belga del Partit Popular Europeu (PPE) Anne Delvaux va dir que la UE ha de dotar-se d'un mix 
energètic més ampli i fomentar l'eficiència energètica per reduir la seva dependència de les exportacions energètiques i 
encoratjar les noves tecnologies i la innovació, alhora que es crea ocupació. "És per això que necessitem tres objectius 
vinculants", va defensar. 
 
Satisfacció dels ecologistes: 
 
El Grup dels Verds també va celebrar l'adopció dels tres objectius, "un missatge clar als governs europeus" perquè reorientin 
les seves polítiques climàtiques i energètiques de cara a la cimera europea que se celebrarà al març, en paraules del diputat 
espanyol Raül Romeva. 
 
Per contra, el diputat polonès del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus Konrad Szymansky va lamentar el resultat 
de la votació, en considerar que "no és realista" duplicar l'objectiu de reducció d'emissions per 2030 des del 20 % adoptat 
per 2020. 
 
Szymanski, qui també va participar en la redacció de l'informe, i va demanar que retirin el seu nom del text finalment 
aprovat. 
 
Les organitzacions ecologistes, per la seva banda, han celebrat l'aposta de l'Eurocambra per unes polítiques més estrictes en 
la matèria. 
 
"Amb la seva crida als objectius vinculants d'avui, el Parlament ha traçat una línia en la sorra per donar als inversors la 
certitud que necessiten. Ara els governs de la UE han d'elevar el llistó per assegurar un futur d'energia neta per a Europa", 
va afirmar Frederic Thoma, de Greenpeace UE. 
 
Stephane Bourgeois, de l'Associació Europea d'Energia Eòlica (EWEA), va assegurar que el vot és una "puntada de peu a la 
boca per a la Comissió Europea i la seva proposta sense substància" i va felicitar al PE per resistir a la "pressió" de la 
indústria. 
 
Font: 
La Vanguardia.com (6 de febrer de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/economia/20140205/54399944142/el-pe-eleva-la-ambicion-de-politicas-climaticas-
y-energeticas-a-2030-de-la-ue.html 

L'escassetat d'abelles amenaça als cultius a Europa  

En la més de la meitat dels països europeus no hi ha suficients abelles per 
polinizar els cultius, segons un nou estudi publicat en la revista Plos One. 

Els científics creuen que l'auge dels biocombustibles ha disparat 
considerablement la necessitat de pol·linització. 

L'escassetat d'abelles és particularment notable a Regne Unit que solament té 
un quart de les necessàries per als seus cultius. 

Font: 
BBC Mundo (9 de gener de 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/01/140108_ultnot_europa_escasez_abejas_problema_cultivos_lav.shtm
l 
 
Denuncien robatori del lliri aquàtic més petit del món 
 

 
Fuente: BBC Mundo 
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Una estranya planta va desaparèixer misteriosament del Jardí Botànic Real, 
Kew Gardens, a l'oest de Londres. Les autoritats presumeixen que es tracta 
d'un robatori. 
 
La Policia Metropolitana va dir que un Nymphaea Thermarum, el nenúfar més 
petit del món, va desaparèixer del Conservatori de la Princesa de Gal·les el 
dijous passat. 
  
La planta, coneguda també com Nenúfar pigmeu de Rwanda i actualment 
extinta en el seu ambient natural, va haver de ser extreta excavant o 
arrencant-la d'un estany de lliris d'aigua de poca profunditat, van assegurar 

les autoritats. 
 
'Hàbitat fràgil': 
 
El nenúfar va ser descobert a mitjan dècada de 1980 pel botànic alemany Eberhard Fischer en un únic lloc de Mashyuza, al 
sud-oest de Rwanda. Va créixer envoltat de fonts d'aigües termals naturals i per mantenir-se amb vida necessita un ambient 
de fang càlid i humit. 
 
El lliri d'aigua termal va desaparèixer del seu ambient natural a Àfrica en 2008 a causa de la sobreexplotació en el seu 
hàbitat. Però les seves llavors van ser conservades en les instal·lacions del jardí botànic, als afores de Londres. 
 
Carlos Magdalena, científic del New Gardens, va intentar conrear la planta sota l'aigua tal com es conreen aquestes 
espècies, però això no va donar resultat. Va haver d'esperar diversos mesos fins que va generar les condicions ideals 
d'humitat i oxigen per reproduir-la. 
 
En l'actualitat el Kew Gardens, on els científics treballen per a reintroducir al seu hàbitat natural centenars d'espècies, 
compta amb un cultiu de més de 50 lliris d'aigua. 
 
Les rosetes d'aquest nenúfar pigmeu mesuren entre 10 i 20 centímetres d'ample, i s’hi allotgen flors blanques amb fulles de 
menys d'un centímetre de diàmetre. Una planta diminuta si es compara amb les fulles de l'espècie de nenúfar més gran del 
món, que aconsegueix els tres metres de diàmetre. 
 
"El nostre personal es dedica a la conservació de les plantes i quan es produeixen incidents d'aquest tipus és un dur cop a la 
moral", va dir Richard Encebada, director d'horticultura de Kew. 
 
"Ens prenem molt seriosament el robatori de la nostra col·lecció científica inavaluable de plantes", va agregar. 
 
La policia va emetre un comunicat per rastrejar la planta mentre alguns mitjans de comunicació van publicar els nombres de 
contacte dels investigadors per als qui volguessin col·laborar amb la recerca. 
 
Font: 
BBC Mundo (14 de gener de 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/01/140113_ciencia_lirio_acuatico_robado_ng.shtml 
 
Espanya: 

 Rawlemon: un generador solar esfèric que millora la captació solar fotovoltaica convencional  

Com tots sabem el sol és la major font d'energia sostenible que 
podem usar a la terra. Des de fa més de 40 anys, la tecnologia ens 
ajuda a transformar aquesta font en poder calorífic i elèctric. El 
problema que teníem fins ara era la baixa eficiència a l'hora 
d'aconseguir aquesta transformació: la majoria de panells fotovoltaics 
tenen un rendiment del 15% o menor i, si els panells no segueixen el 
moviment del sol en el cel, les pèrdues s'incrementen en un 40% en 
tot l'any. Des del projecte Rawlemon estan convençuts que aquest 
problema té solució, perquè segons ells "podem esprémer encara 
més suc del sol". 

Combinant els principis geomètrics esfèrics i un sistema de seguiment de doble eix, el projecte Rawlemon pot aconseguir un 
excedent de rendiment del 70% comparat amb els panells solars fotovoltaics plànols convencionals, reduint la superfície de 
la cèl·lula fotovoltaica al 1%. L'avantatge d'aquesta miniaturització és la integració en estructures en qualsevol lloc, tals com 
a edificis. 

 
Font: Ciencias ambientales.com 

 
Fuente: BBC Mundo 
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Com a primera meta, els responsables del projecte estan desenvolupant un prototip petit, disponible en poques setmanes, 
capaç de carregar un smartphone: el Beta.ey. Perquè tiri endavant tenen un crowdfounding amb el propòsit que els costos 
siguin assequibles per a tothom. 

Rawlemon és un projecte dissenyat per André Broessel, arquitecte alemany que viu actualment a Barcelona. 

Font:  
Ciencias ambientales (24 de gener de 2014)  
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/rawlemon-un-generador-solar-esferico-que-mejora-la-
captacion-solar-fotovoltaica-convencional-8361 

El 60% de les zones humides comptabilitza l’ús agrícola amb la seua conservació 

El director general de Medi Natural, Alfredo González, va destacar la 
importància de l'aiguamoll de la Marjal de borrons, exemple d'integració i 
convivència entre zones humides i agricultura, durant la celebració del Dia 
Mundial dels Aiguamolls. 

"Si bé, durant algun temps, la competència pels recursos hídrics entre 
l'agricultura i el manteniment dels aiguamolls va fer que semblés 
incompatible la conservació dels uns i els altres, a la Comunitat 
Valenciana existeixen importants exemples històrics de convivència i 
aprofitament mutu, de fet, els aiguamolls s'assorteixen de tornades de 
reg agrícoles i els camps es reguen amb recursos que depuren i 
emmagatzemen els aiguamolls.", ha assegurat González. 

A la Comunitat Valenciana existeixen 48 aiguamolls, i el 60% de la 
superfície d'aquestes zones humides té actualment un ús agrícola, compatible en la majoria dels casos amb la seva 
conservació. 

Destaquen, en aquest sentit, els cultius de l'arròs en L´Albufera, les hortalisses de la Marjal d'Almenara, els cítrics de la 
Marjal de Nules, cultius de cítrics i hortícoles a la Marjal de La Safor, i productes hortícoles i arròs a la Marjal de Pego-Oliva. 

És l'autonomia amb major renda agrícola generada en els aiguamolls i, en conseqüència, es generen 7.500 ocupacions 
directes i 9.000 indirectes. 

Una celebració d'àmbit internacional: 

El Dia Mundial dels Aiguamolls és un efemèride de la signatura del Tractat de Ramsar, el 1971, que se celebra tots els anys 
amb la finalitat de conscienciar a la població de la importància de la conservació d'aquests ecosistemes. La Convenció 
Internacional de RAMSAR és l'Organisme Internacional que vetlla pels aiguamolls. 

Aquesta organització escull un lema cada any i en aquesta ocasió és "Agricultura i Aiguamolls. Junts pel Progrés". La 
Convenció vol amb això deixar clar que aiguamolls i agricultura no són enemics ni oponents i que poden conviure en 
harmonia com ho demostren tantes zones humides valencianes en les quals es practica l'agricultura en major o menor 
mesura. 
 
Font: 
Ambientum (6 de febrer de 2014) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-60-por-ciento-de-las-
zonas-humedas-compatibiliza-el-uso-agricola-con-su-convervacion.asp 
 
APPA denuncia l'acarnissament del Govern amb les renovables 

El Ministeri d'Indústria i el Govern del Partit Popular segueixen amb la 
seva estratègia d'assetjament i enderrocament al sector de les energies 
renovables iniciada just arribar al poder amb el Reial decret-llei 1/2012 
sobre moratòria renovable. 

La publicació dels estàndards retributius materialitza la duríssima 
retallada que s'aplica a les diferents tecnologies renovables i està en  

Fuente: Ambientum 
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línia amb les previsions de l'ordre de peatges, que xifrava en 1.750 milions d'euros el total de l'ajust. 

Mancant una anàlisi detallada de com afectarà a les diferents tecnologies, l'Associació de Productors d'Energies Renovables-
APPA valora que la xifra podria superar els 2.000 milions d'euros. El que en principi i en paraules del Ministre seria un ajust 
d'1.350 milions per a tot el règim especial s'ha incrementat fins a quadrar, amb les retallades a les renovables, el dèficit de 
tarifa corresponent a 2013, 2014 i anys successius. 

El Govern, en partir de la diagnosi equivocada d'identificar dèficit de tarifa amb energies renovables, només actua sobre la 
retribució d'aquestes i manté intactes privilegis de les elèctriques tradicionals, com són els pagaments per capacitat i les 
elevades retribucions al transport i la distribució, una cosa incomprensible en l'actual situació econòmica. 
Amb anterioritat, la publicació de la proposta d'ordre de peatges del Ministeri d'Indústria inclou així mateix mesures 
retroactives i fortes reduccions de la retribució a les energies renovables, mentre preveu incrementar o mantenir invariables 
la resta de costos regulats. 
 
“És discriminatori que el Govern només apliqui mesures d'ajust al sector de les energies renovables per quadrar les xifres del 
sector elèctric i segueixi sense escometre la tantes vegades anunciada reforma del mercat elèctric, la falta de competència 
del qual ha estat denunciada per la Comissió Europea i la pròpia CNE”, ha manifestat el president de l'Associació, José 
Miguel Villarig. 
 
Per  a l’APPA, les renovables segueixen sent les grans damnificades d'una reforma que suposarà la ruïna de moltes 
empreses i particulars. L'Associació expressa una vegada més la seva oposició al fet que s'apliqui una mal anomenada 
rendibilitat raonable a les instal·lacions renovables sobre la base de la capacitat instal·lada i des del moment de la seva 
engegada i no es retribueixi per l'energia que aporten. 
 
Segons el president de l’APPA, “per què no s'aplica aquesta mateixa rendibilitat i en les mateixes condicions a centrals de 
règim ordinari que ja estan més que amortitzades? És incomprensible que el Govern s'acarnissi amb un sector que aporta la 
major part de la generació del sistema elèctric i que és un negoci que en el seu conjunt és rendible per a Espanya”. 
 
Segons l’APPA, l'aplicació d'aquesta normativa retroactiva fallida la seguretat jurídica i al final, sigui o no legal, és injusta 
perquè no tracta de forma equitativa a tots els actors del sector elèctric.  
 
Font: 
Ambientum (6 de febrer de 2014) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/APPA-denuncia-el-ensanamiento-del-Gobierno-con-las-renovables.asp 
Els regants del Xúquer veuen “inviable” transvasar des d'on demana el Vinalopó 

Els regants de la conca del Xúquer afirmen que és "inviable" efectuar un transvasament al riu Vinalopó "en les condicions i 
en els termes plantejats" pels usuaris d'aquesta última conca. En un comunicat, la Unitat Sindical d'Usuaris del Xúquer 
(USUJ), la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria, l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) i La Unió  
de Llauradors i Ramaders han informat que han aconseguit una posició "comuna" i una "estratègia conjunta" enfront de la 
petició de realitzar una nova presa per al transvasament Xúquer-Vinalopó que la Taula Provincial de l'Aigua d'Alacant va 
plantejar la setmana passada. 

D'aquesta manera, els màxims responsables d'aquestes entitats tenen previst explicar en una roda de premsa "les raons 
d'ordre tècnic que fan absolutament inviable efectuar un transvasament des del Xúquer al Vinalopó en les condicions i en els 
termes plantejats pels usuaris del Vinalopó". 

En aquesta trobada amb els mitjans, els regants del Xúquer també donaran a conèixer el contingut de les principals 
al·legacions presentades al Pla de Conca. Les comunitats de reg agrupades a USUJ i la Comunitat General d'Usuaris del 
Canal Xúquer-Túria representen en el seu conjunt els interessos de 85.000 regants i 65.000 hectàrees de regadiu. 
La passada setmana, la Taula Provincial de l'Aigua va acordar sol·licitar la recuperació de la presa de Cortes de Pallars per a 
la conducció Xúquer-Vinalopó per creure que els costos energètics serien inferiors als del Assut de la Marquesa i l'aigua de 
major qualitat. 

Font: 
El País (6 de febrer de 2014) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391690092_094057.html 
El Suprem ratifica la il·legalitat del complex Isla de Valdecañas, a Cáceres 

El Tribunal Suprem ha confirmat la il·legalitat del complex turístic extremeny Marina Isla de Valdecañas en sengles 
dictamens que confirmen la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura (TSJE) i ordena la "reposició dels 
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terrenys" a la situació anterior al projecte. Queda anul·lat el decret utilitzat per la Junta d'Extremadura per autoritzar el 
complex. 
Els terrenys, que es troben emmarcats per les serres de Gredos i de les Villuercas, a 160 quilòmetres de Madrid, estan 
inclosos a la Xarxa Natura 2000 de protecció ambiental i el Suprem assenyala que "quan uns terrenys" s'inclouen en un 
règim de protecció ambiental com el citat "resulta preceptiva la seva exclusió del desenvolupament urbà". 

El Suprem desestima els recursos presentats per la Junta d'Extremadura, l'entitat Marina de Valdecañas S.A. i els 
Ajuntaments del Gros i Berrocalejo contra la sentència del TSJE, que ja ho va considerar il·legal. Aquest va donar la raó a 
l'Associació per a la Protecció dels Recursos Naturals d'Extremadura i a Ecologistes en Acció-CODA, que havien impugnat el 
decret que va aprovar aquest pla d'interès regional. 

Ara, el Suprem valida tots els arguments emprats pel tribunal extremeny en subratllar que explica de forma detallada per 
què ha de considerar-se insuficient la motivació del decret d'aprovació del projecte. En aquest sentit va destacar la falta de 
motivació quant a la seva incidència soci-econòmica i al canvi de classificació de terrenys que són sòl no urbanitzable 
especialment protegit. 

El Suprem recorda que la jurisprudència, posada en relació amb la normativa comunitària europea sobre protecció 
ambiental, estableix que quan uns terrenys estan subjectes a algun règim especial de protecció sectorial resulta preceptiva 
la seva exclusió del desenvolupament urbà i la seva classificació com a sòl no urbanitzable. 

El decret impugnat va ser aprovat pel Consell de Govern de la Junta d'Extremadura el 10 d'abril de 2007. Va suposar la seva 
aprovació definitiva i va donar lloc a la reclassificació i ordenació de terrenys situats a l'embassament de Valdepeñas, en els 
termes municipals del Gros i Berrocalejo, a la província de Càceres. La destinació era la construcció del Complex Turístic, de 
Salut, Paisatgístic i de Serveis Marina Illa de Valdecañas. 

Font: 
El País (3 de febrer de 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/06/actualidad/1391699356_016010.html 
 
Catalunya: 

Catalunya canvia la llei per prohibir la fractura hidràulica 

 El fracking està prohibit a Catalunya. La negativa de la 
Generalitat a permetre aquesta agressiva pràctica 
extractiva d'hidrocarburs és una norma legal des de 
dijous passat, quan el Diari Oficial de la Generalitat va 
publicar la Llei d'Acompanyament de Pressupostos. 
Inclou una modificació de la normativa sobre urbanisme 
que assenyala que no està “permès utilitzar la tecnologia 
de la fractura hidràulica quan pugui tenir efectes 
negatius sobre les característiques geològiques, 
ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques”. 

A la pràctica, el que aquest canvi implica és que 
l'Administració catalana no podrà atorgar els permisos 
urbanístics per construir i engegar en territori català 
instal·lacions amb l'objecte d'utilitzar aquesta tècnica 

basada en la destrucció de la roca mare del sòl mitjançant la injecció a pressió d'aigua i productes químics. 

Fins ara, la Generalitat ja havia anat denegant una a una totes les peticions de llicències per utilitzar el fracking 
en subsòl català, en alguns casos perquè havia expirat el termini per presentar la documentació. Però quedaven 
alguns serrells pendents, sobretot en les exploracions que no solament ocupen territori català. 

El Ministeri d'Indústria ha atorgat quatre llicències per analitzar si es pot extreure petroli o gas en zones a cavall 
de Catalunya i Aragó. En el cas que el resultat d'aquestes exploracions fos positiu i es demanés la seva 
explotació, l'Executiu català tindria potestat per denegar-ho. “La Generalitat no té competències per donar 
autorització per extreure recursos del sòl, però sí en matèria urbanística”, va explicar ahir el secretari d'empresa i 
Competitivitat de la Generalitat, Pere Torres, qui va aclarir que el que es prohibiria és la instal·lació de la 
infraestructura necessària per utilitzar el fracking en sòl no urbanitzable. 

 
Font: El País 
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El canvi legislatiu és fruit d'una esmena conjunta de CiU i ERC i va ser part dels articles que el PP va portar 
davant el Consell de Garanties Estatutàries. L'organisme va instar a modificar el redactat en considerar que era 
“molt genèric”, segons va explicar Torres. Ara, amb la modificació, Catalunya s'equipara a Cantàbria, que va 
aprovar la seva pròpia llei antifracking. La Rioja i Navarra han iniciat un camí similar. 

Malgrat el canvi, la iniciativa del Govern no respon a conviccions mediambientals, sinó a merament econòmiques. 
El departament d'Empresa va encarregar un informe per conèixer les potencialitats de l'extracció d'hidrocarburs 
mitjançant la fractura hidràulica i els resultats van ser desoladors. Segons els càlculs geològics, el fracking amb 
prou feines garanteix l'equivalent a vuit mesos de consum de gas natural de la comunitat, si bé altres 
estimacions eleven aquestes previsions a un màxim de set anys. 

El subsòl català no té les condicions necessàries perquè l'extracció mitjançant fractura hidràulica sigui rendible, 
com sí succeeix a Estats Units. Segons els experts, és necessari que la roca mare que s'hagi d'explotar es trobi a 
una profunidad d'entre 1.000 i 4.000 metres i amb una superfície de milers de quilòmetres. A més, la roca mare 
ha de tenir un mínim del 2% de matèria orgànica. L'informe destacava que a Amèrica, les superfícies explotades 
mai són inferiors als 12.000 quilòmetres quadrats. És a dir, una tercera part del total del territori català. Així 
mateix, l'estudi indicava que la intensitat de l'ús energètic en el cas del fracking era molt alt en comparació de la 
resta de tècniques. 

Així, vista l'escassa rendibilitat del sistema, i malgrat que els grans grups energètics aposten per ella, el Govern 
va advocar per impedir aquest sistema per evitar “els costos socials” derivats de l'oposició de les plataformes 
antifracking i dels municipis afectats. 

Font: 
El País Catalunya (1 de febrer de 2014) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/01/catalunya/1391210321_238105.html 

L'Institut Metropolità del Taxi obté el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la flota de taxis de 
baixes emissions 

La Direcció general de Qualitat Ambiental ha atorgat el Distintiu de 
garantia de qualitat ambiental a la flota de taxis de baixes emissions 
de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). Aquesta flota de baixes 
emissions inclou 2.482 vehicles, els quals són vehicles híbrids o que 
funcionen amb GLP o Gas Natural. 

La categoria "flotes de vehicles" del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental, elaborada per la Direcció general de Qualitat Ambiental, 
aprovada pel Consell de Qualitat Ambiental i publicada en el DOGC al 
gener de 2013 (DOGC 6288, 8.1.2013), és una de les mesures 
previstes en el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 
horitzó 2015, i té com a principal objectiu contribuir a la reducció de 
les emissions de contaminants de ciutat (PM10 i NOx), així com de les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle, provinents del transport. 

Amb aquest atorgament, ja són més de 4.000 els vehicles que formen part de flotes respectuoses amb el medi ambient i 
que, per tant, poden lluir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

Els principals requisits per obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles es basen en la gestió 
de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental.  

Font: 
Butlletí de Medi Ambient Generalitat de Catalunya (10 de gener de 2014) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2
4340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=det
all&contentid=cca8c12e96b73410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

Inici del procés participatiu de la nova planificació de residus 2013-2020 

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) està elaborant el nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos 
de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que fusiona en un sol document la gestió dels residus municipals, industrials i de la 
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construcció. En paral·lel, també s'està treballant en el nou Pla territorial 
sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
2013-2020 (PINFRECAT20). Amb la voluntat de recollir i posar a debat les 
visions i propostes dels actors socials relacionats, s'obre un procés 
participatiu dirigit als ens locals, productors, gestors, món associatiu i a la 
ciutadania en general. 
 
Aquest pla ha de marcar les noves bases del model de gestió i distribució 
territorial, assegurant que la xarxa d'infraestructures funcioni amb eficàcia 
i amb capacitat per definir les necessitats futures. 
 
El procés s'inicia amb l'obertura d'una web que inclou tota la informació 

relativa als dos programes i al procés participatiu. En la web s'ha publicat un formulari de propostes perquè qualsevol 
interessat pugui fer arribar els seus comentaris i aportacions. 
El procés també comptarà amb sessions presencials d'informació i debat que es realitzaran al llarg del mes de febrer en 
diferents punts de la geografia catalana. Així, s'han desenvolupat els factors d'emissió de les següents fonts: Consum de 
combustibles en petites combustions, Transport terrestre, Transport aeri, Transport marítim i Cultius i sòls agrícoles. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (04 de febrer de 2014) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=690f590eb6
ee1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=690f590eb6ee1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=5ff5e8d3adcf3410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
Protesta per reclamar més carril bici i actualitzar el Pla de Mobilitat en TGN 
 
El Grup per a una Mobilitat Social i Ambientalment Justa afirma que el Pla de mobilitat menteix quan parla dels desnivells 
dels carrers de la ciutat. 
 
Més carril bici, actualitzar l'ordenança i promocionar la intermodalitat. 
Aquestes són les principals reclamacions que han fet des del Grup per a 
una Mobilitat Social i Ambientalment Justa a Tarragona. Han explicat que 
el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat diu que un 50% 
de les vies principals tarragonines tenen un pendent superior al 6%, 
mentre que ells han assegurat que solament un 20% dels carrers 
compleixen aquesta carcterística. Aquest dissabte han convocat un acte 
de protesta en la rambla del President Luis Companys de Tarragona, on 
han recreat l'arribada d'una etapa ciclista en alta muntanya per fer un 
video-paròdia de denúncia. 
 

                                                                                                                                     Foto: NotíciesTarragona.cat 
 

Més d'una trentena de persones s'han reunit aquest dissabte en la rambla del President Luis Companys de la ciutat per 
participar en un acte de protesta. Una de les seves principals queixes és que el PMUS tarragoní té mal calculats els 
desnivells dels carrers de la ciutat. «El pla parla que hi ha un 54% de les vies principals de Tarragona amb un pendent 
superior al 6%» ha declarat Carlos Alcalde, portaveu del grup, i «nosaltres hem fet tots els càlculs i solament es tracta d'un 
20% dels carrers, o sigui que està bastant equivocat». A més, ha explicat que en 2011 es va organitzar unes jornades de 
participació en aquest sentit, en les quals ja es va advertir dels errors i, ha dit, no se'ls va escoltar. Alcalde també ha 
exposat que hi ha rutes alteratives per evitar els pendents, i que també es podria instal·lar sistemes que ajudarien a superar 
aquests desnivells, com els rails per terra o bicicletes elèctriques. 
 
L'acte de protesta d'aquest dissabte ha servit també per gravar un video-paròdia de denúncia en el qual han recreat 
l'arribada d'una etapa ciclista d'alta muntanya. Des del grup també han reclamat que s'actualitzi l'ordenança actual, i que es 
promocioni la intermodalitat perquè, per exemple, les bicicletes es poden pujar als autobusos urbans de la ciutat. A més, per 
seguir fent escoltar la seva veu, organitzaran una pedalada-patinada per diumenge que ve 9 de març. 
 
Font: 
NotíciesTarragona.cat (01 de febrer de 2014) 
http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/4030 
 
URV-CEDAT: 
 
Nou període de preinscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la 
Universitat Rovira i Virgili 
 

 
 

Foto: gencat.cat 
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A partir de l'1 de març de 2014 s'obre un nou període de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental 
(curs 2014-15), en la modalitat virtual (pendent d'aprovació definitiva). 
 
El Màster en Dret Ambiental és una titulació oficial únic en les seves característiques a Espanya. El Màster Oficial en Dret 
Ambiental proporciona coneixements fonamentals i específics, amb una consideració particular cap als diferents àmbits 
sectorials, complementats amb un conjunt d'assignatures no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, 
econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. L'estudi del dret espanyol es vincula a la perspectiva del dret de la Unió 
Europea i del Dret internacional i comparat. 
 
El programa docent para esment, de manera particular, als sistemes d'autorització administrativa, a l'avaluació de l'impacte 
ambiental, a l'auditoria ecològica de l'empresa, als sistemes d'etiquetatge ecològic, a les diverses formes de responsabilitat 
en l'àmbit del medi ambient i a la sanció administrativa i penal de les infraccions i delictes ambientals. El programa 
concedeix una gran importància a les pràctiques nacionals i internacionals i té un important component multidisciplinari. A 
més, els estudiants del Màster tenen la possibilitat d'intervenir en casos reals, sota la supervisió de professorat altament 
qualificat, a través de la clínica jurídica ambiental i de continuar la seva formació amb l'accés al doctorat en dret ambiental. 
 
Dirigit a: 
 
Graduats universitaris o amb un títol equivalent (no necessàriament en Dret) expedit per un centre d'ensenyament superior 
que vulguin completar la seva formació per orientar o reorientar la seva carrera professional cap a l'especialització ambiental 
o que, simplement, desitgin disposar d'instruments conceptuals que els permeti accedir a una millor comprensió del dret 
ambiental. 
 
Durada: 
Dos cursos acadèmics (de setembre a juny), 120 crèdits ECTS. 
 
Modalitat: 
A distància. Amb possibilitat de realitzar activitats presencials per als estudiants interessats a seguir amb estudis de 
doctorat. 
 
Places limitades: 30 
 
Preinscripció: 
En línia (a partir de l'1 de març) 
 
https://www.urv.cat/masters/alumne/index.jsp?idioma=2 
 
Coordinació: 
Dra. Susana Borràs Pentinat 
Susana.borras@urv.cat 
Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), 
Universitat Rovira i Virgili 
 
Font:  
CEDAT (05 de febrer de 2014) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#494 
 
Seminari: “Participació ciutadana en espais naturals protegits” 
 
Dilluns passat 27 de gener va tenir lloc al Campus Catalunya de la URV el seminari “Participació ciutadana en els espais 
naturals protegits”. Aquest seminari va ser impartit per la consultora ambiental Isabel Junqueras. 
 
Font:  
CEDAT (27 de gener de 2014) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#494 
 
Seminari "Comerç i Medi Ambient" 
 
Dilluns passat 10 de febrer, el professor de la Universitat de Barcelona Xavier Fernández Pons, va dur a terme, en el marc 
del Màster en Dret Ambiental de la URV, la primera de les dues sessions del seminari “Comerç i Medi ambient”.  
 
Font:  
CEDAT (04 de febrer de 2014) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#494 
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AAEDAT: 
 
Nova Mesa Directiva en la AAEDAT 
 
El passat 10 de febrer al Campus Catalunya es va produir la renovació de la Mesa Directiva de la 
AAEDAT per a l'any 2014. Mitjançant un procediment democràtic, la junta sortint formada per: 
Andreia T. (Presidenta); Thays R. (Vicepresidenta); Jerónimo B. (Tresorer) i Gisselle G. 
(Secretària), van ser substituïts en els seus càrrecs per Andreia T. (Presidenta); Leonardo P. 
(Vicepresident); Thays R. (Tresorera) i Juan Pablo B. (Secretari).  
 
Font:  
AAEDAT (10 de febrer de 2014) 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
 
Decisió de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la 
concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a equips d'impressió d'imatges [notificada amb el nombre C(2013) 
9097]. 
  
Per a més informació: 
DOUE L 353 de 28.12.2013, p. 53/63. 
http://www.boe.es/doue/2013/353/L00053-00063.pdf 
  
Decisió d'Execució de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, per la qual es confirmen o modifiquen les 
emissions mitjanes específiques de CO2 i els objectius d'emissions específiques aplicables als fabricants de 
vehicles comercials lleugers, en relació amb l'any natural 2012, en aplicació del Reglament (UE) nº 510/2011 
del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C(2013) 9184]. 
  
Per a més informació: 
DOUE L 353 de 28.12.2013, p. 64/73. 
http://www.boe.es/doue/2013/353/L00064-00073.pdf 
 
Decisió d'Execució de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, per la qual es determinen els límits 
quantitatius i s'assignen quotes de substàncies regulades de conformitat amb el Reglament (CE) nº 
1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó, per al 
període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2014[notificada amb el nombre C(2013) 9205]. 
 
Per a més informació: 
DOUE L 353 de 28.12.2013, p. 74/82.  
http://www.boe.es/doue/2013/353/L00074-00082.pdf 
 
Decisió de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, per la qual es modifiquen les Decisions 2010/2/UE i 
2011/278/UE, en relació amb els sectors i subsectors que es consideren exposats a un risc significatiu de 
fugida de carboni [notificada amb el nombre C(2013) 9186]. 
 
Per a més informació: 
DOUE L 9 de 14.01.2014, p. 9/12.  
http://www.boe.es/doue/2014/009/L00009-00012.pdf 
 
Recomanació de la Comissió, de 22 de gener de 2014, relativa a uns principis mínims per a l'exploració i 
producció d'hidrocarburs (com el gas d'esquist) utilitzant la fractura hidràulica d'alt volum. 
 
Per a més informació: 
DOUE L 39 de 8.02.2014, p. 72/ 78. 
http://www.boe.es/doue/2014/039/L00072-00078.pdf 
 
Espanya: 
 
Instrument d'Acceptació de l'Esmena a l'Annex A de el Conveni d'Estocolm sobre Contaminants Orgànics 
Persistents, adoptada en Ginebra el 29 d'abril de 2011. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 312 de 30 de diciembre de 2013 

Foto: AAEDAT 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13757.pdf 
 
Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos 
Fluorats d'Efecte Hivernacle, i pel qual es modifiquen el Reglament del Procediment per a l'exercici de la 
potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, el Reglament de l'Impost de 
societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l'Impost sobre el 
Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 312 de 30 de desembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13759.pdf 
 
Llei 6/2013, de 13 de desembre, de mesures tributàries d'impuls a l'activitat econòmica a Extremadura. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 12 de 14 de gener de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-374.pdf 
 
Llei 13/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives per a l'any 2014. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 13 de 15 de gener de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-404.pdf 
 
Llei 8/2013, de 23 de desembre, de Presupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per 
a l’any 2014. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 20 de 23 de gener de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-656.pdf 
 
Resolució de 20 de desembre de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, 
per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de desembre de 2013, pel qual s'aprova el 
Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 20 de 23 de gener de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-679.pdf 
 
Llei 8/2013, de 21 de novembre, de Mesuras Tributàries de Castella-La Manxa. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 35, de 10 de febrer de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1368.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA  
 
Unió Europea: 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Desena) de 16 de gener de 2014. Incompliment d'Estat de la 
Directiva 2002/91/Ce. Eficiència energètica dels edificis, articles 3, 7 i 8. Transposició incompleta. Assumpte 
C-67/12 el qual té per objecte un recurs d'incompliment interposat, conformement a l'article 258 TFUE, entre 
la Comissió Europea contra el Regne d'Espanya. 

Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146442&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=620498 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala quarta) de 23 de gener de 2014. Transport marítim. Incompliment 
Directiva 1999/32/CE, Conveni Marpol 73/78 i Annex VI. Contaminació de l'atmosfera pels bucs. Bucs de 
passatgers que presten serveis regulars. Bucs de creuer amb contingut màxim de sofre dels combustibles per 



 
17

a l'ús marítim. Validesa. Assumpte C-537/11 que té per objecte una petició prejudicial plantejada, 
conformement a l'article 267 TFUE, pel Tribunale di Genova (Italia). 

Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=contaminaci%25C3%25B3n&docid=146688&pageIndex=0&doclan
g=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=619705 

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem de 16 de gener de 2013 (Sala del Contenciós). S'anul·len els acords de la 
Comissió d'Ordenació del Territori i Medi ambient de Canàries de 20 de juliol de 2.006 i 1 de desembre del 
mateix any, relatius a l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació del municipi de Harí. 
 
Font: 
Consejo General del Poder Judicial. CENDOJ. STS 113/2014.  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6946133&links=ambiental
&optimize=20140131&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 21 de gener de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de cassació. 
Desestimatori. Impugnació de la declaració d'impacte ambiental del projecte de “Parc eòlic d’Ordunete”, 
promogut per Eòliques Eskadi pel qual es denega a Eòliques Euskadi SA l'autorització per a la instal·lació de 
generació d'energia denominada “Parc eòlic Ordunete” al terme municipal de Valle de Carranza. 

Font: 
Consejo General del Poder Judicial. CENDOJ. STS 108/2014.  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6946103&links=ambiental
&optimize=20140131&publicinterface=true 

Catalunya: 
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de desembre de 2013 (Sala del contenciós) 
STSJ 12908/2013. Recurs d'apel·lació. Desestimatori. Ajuntament de Tortosa. Contaminació acústica. Sorolls 
ocasionats en un habitatge a conseqüència de la contaminació acústica provocada pel bar musical “Café de la 
Habana”. 

Per a més informació: 
 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6940256&links=contamina
ci%F3n&optimize=20140128&publicinterface=true 

 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 4 de desembre de 2013 (Sala social) STSJ 
13211/2013. Recurs de súplica. Empresa fabricadora d'elements per a la construcció amb amiant. 
Abocaments de residus de construcció. Contaminació ambiental. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6940679&links=vertidos%
20de%20residuos&optimize=20140128&publicinterface=true 

ARTICLES 
 
¿Qué podemos aprender los y las ambientólogas de la lucha por la Soberanía Alimentaria?. 
La protección penal del medio ambiente: análisis del Art. 338 del CP colombiano sobre minería ilegal. 
El consumidor de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables: las garantías de origen. 
Problemas competenciales derivados de la Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.  
The State of Food Insecurity in the World 2013.  
Economic Thought and Climate Disruption: Neoclassical and Economic Dynamic Approaches in the USA and 
the EU.  

  PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Llibres i Monografies 
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Pigrau Solé, A., Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia 
y Ecuador, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
Quintero Olivares, G., Derecho penal ambiental, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
 
Capitols de llibre i articles en revistes 
Casado Casado, L., “Recopilación y documentación de asuntos tramitados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en casos relacionados con la discriminación por motivos raciales, étnicos o por razón de nacionalidad”, en García Añón, J. y  
Ruiz Sanz, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, València: 
Tirant lo Blanch, 2013, pp. 57-148. 
Tello, E.; Pigrau, A.; Garcia, M., "Sostenibilidad y descentralización en las políticas locales de energía", en Ramon Canal 
(Ed.), Ciudades y pueblos que puedan durar. Políticas locales para una nueva época, Icaria editorial, Barcelona, 2013, pp. 
29-43. 
Jaria, J., "Si fuera solo una cuestión de fe... ---una crítica sobre el sentido y la utilidad del reconocimiento de derechos a la 
naturaleza (en la Constitución del Ecuador)", Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 4, núm. 1, 2013, pp. 43-86. 
Pigrau, A.; Borràs, S.; Cardesa-Salzmann, A.; Jaria i Manzano, J., 2013. International law and ecological debt. International 
claims, debates and struggles for environmental justice. EJOLT Report No. 11, 128 p.  
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 
Arbour, J.M., Droit international de l'environnement, Cowansville, Québec: Éditions YvonBlais, 2012. 
Dryzek, John S.; Norgaard, R. B.; Schlosberg, D.,Oxford handbook of climate change and society, Oxford, UK; New York: 
OxfordUniversity Press, 2011. 
McAdam, J., Climate change, forced migration, and international law, Oxford: Oxford University Press, 2012. 
Dinar, A.,The Clean Development Mechanism (CDM): an early history of unanticipated outcomes, New Jersey: World 
Scientific, 2013. 
Ruppel, Oliver C.; Roschmann, C.; Ruppel-Schlichting, K., Climate change: International law and global governance, Baden-
Baden: Nomos, 2013. 
 
AGENDA  
 
Conferència Pablo Fajardo - Taula rodona sobre el cas Chevron-Texaco a l’Equador  
Dijous que ve, 20 de febrer, a partir de les 17h, a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV, se celebrarà una taula 
rodona sobre el cas Chevron-Texaco, que comptarà amb el testimoniatge de primera mà del Sr. Pablo Fajardo, advocat dels 
pobles afectats per la transnacional petroliera en el cas citat. En la taula rodona participaran també el Dr. Antoni Pigrau i el 
Dr. Antoni Cardesa, tots dos professors de Dret Internacional del Medi ambient en la URV que han seguit l'evolució del cas 
des dels seus inicis. L'acte, organitzat pel CEDAT, l’AAEDAT i l'associació Enginyeria Sense Fronteres, estarà obert a tota la 
comunitat universitària i al conjunt de la ciutadania. 
  
La presència a Tarragona del Sr. Fajardo s'emmarca dins de la “Gira del Company Advocat Pablo Fajardo a Europa”, 
organitzada pel Comitè de la Revolució Ciutadana Simón Bolívar, encaminada a condemnar la campanya mediàtica que la 
transnacional Chevron ha llançat a nivell internacional, per desprestigiar i afectar la sobirania del poble equatorià. 
 
Datas: 20 febrer 2014, 17h 
Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV (Av. Catalunya  nº35) 
Organitza: CEDAT, AAEDAT, ESF 

Més informació: 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php#495 
 
Dejusticia anuncia la seva convocatòria en el segon Taller Global de Recerca Acció per a Defensors Joves de 
Drets Humans que es realitzarà a Colòmbia a l'agost de 2014 
 
La temàtica del segon Taller Global de Recerca-Acció de 2014 serà Justícia Ambiental i Drets Humans en el Sud Global. 
Dejusticia convida a aplicar als i les joves professionals del Sud Global a estar involucrats amb l'advocacia relacionada amb la 
justícia ambiental i drets humans. Seran seleccionats de dotze a quinze sol·licitants per participar en el Taller. El Segon 
Taller anual es realitzarà durant l’última setmana d'agost de 2014 a l’Amazonía, la ubicació perfecta per a un aprenentatge 
intensiu tant acadèmic com a pragmàtic sobre justícia ambiental i els drets humans. Les sessions seran dictades per experts 
internacionals en els temes.  
 
Per a més informació: 
http://www.dejusticia.org/index.php?x=0&modo=novedad&lang=es&utm_source=2014+Taller+Global+Invitaci%C3%B3n&
utm_campaign=Invitaci%C3%83%C2%B3n+en+espa%C3%83%C2%B1ol&utm_medium=email 
 
12th IUCNAEL Colloquium 2014 
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Entre el 30 de juny i 5 de juliol de 2014 la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona acollirà la dotzena edició del Col·loqui 
anual de la IUCNAEL. Aquesta edició es proposa abordar de forma crítica les qüestions clau que se susciten entorn de la crisi 
energètica i el medi ambient. L'elecció d'aquest tema es justifica per la crucial importància que té actualment el tema de 
l'energia, vinculat a la majoria de qüestions principals relacionades amb la protecció del medi ambient i l'economia (des del 
consum d'aigua, fins a la igualtat intergeneracional, passant per la seguretat alimentària, entre altres).  
 
El concepte de ‘desenvolupament sostenible’ com a paradigma d'una governança integrada de l'economia i les qüestions 
ambientals i socials sembla estar en declivi. És necessari plantejar noves perspectives per afrontar la gestió del planeta. 
Tenint en compte això, les comunicacions que es presentin haurien de plantejar nous enfocaments en relació amb la 
interacció entre les polítiques energètiques i la protecció del medi ambient, que vagin més enllà de la tradicional anàlisi cost-
beneficio i les perspectives basades en la idea de seguretat. En particular seran benvingudes les contribucions que se centrin 
en la interacció entre la regulació i la política energètica amb els principis democràtics, els drets humans i dels pobles, la 
responsabilitat dels Estats i les empreses i, en general, la justícia ambiental. 
 
Els abstacts de les comunicacions, escrits en anglès o espanyol, no hauran de contenir més de 400 paraules i hauran de ser 
enviats al Comitè Organitzador (iucnael2014@urv.cat) i a la Secretaria de l'Acadèmia de la IUCN (iucnael@uottawa.ca) 
abans del dissabte 1 de març.  
 
Data: 1 de març (data límit per a la presentació dels abstracts); 30 de juny al 5 de juliol (dates de celebració del col·loqui)  
Lloc: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
Organitza: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona e IUCN 

Per a més informació:  
http://www.cedat.cat/?lang=es 
 
Seminari "Comerç i Medi Ambient" 
 
Dilluns que ve 17 de febrer, el professor de la Universitat de Barcelona Xavier Fernández Pons durà a terme la segona de les 
sessions del seminari “Comerç i Medi ambient”. L'activitat, que es desenvolupa en el marc del Màster en Dret Ambiental de 
la URV, se celebrarà al Seminari número 1 del Campus Catalunya entre les 16.00 i les 19.00.  
 
Data: 17 de febrer a les 16.00 h. 
Lloc: Seminari 1 del Campus Catalunyaniversitat Rovira i Virgili de Tarragona 
Organitza: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona e IUCN 

Per a més informació:  
http://www.cedat.cat/ca/activitats/previstes.php 
 
Convocatòria projectes Euroregió 2013: Eficiència i consum responsable en l'ús de recursos  
 
Els membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrani volen que l'Euroregió sigui un espai de referència per al desenvolupament 
sostenible i la preservació del patrimoni natural, posant en relleu la diversitat dels seus territoris. Per desenvolupar la 
cohesió territorial, l’Euroregió ha volgut estimular les cooperacions de tipus estructural pel seu territori, mitjançant la creació 
d'una convocatòria de projectes gestionada des de 2010 per l’AECT Pirineus Mediterrani. 
 
L'any 2013 es llança una nova convocatòria (la tercera en l'àmbit del desenvolupament sostenible) sobre l'eficiència i 
consum responsable en l'ús de recursos (aigua o energia). Aquesta acció se situa en la línia de la iniciativa emblemàtica 
"Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos" de l'Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i inclusiu. Així mateix, la reducció de la dependència energètica, la progressió de les energies 
renovables i l'evolució cap a una economia baixa en carboni permet millorar la productivitat i la competitivitat de l'economia 
europea. 
 
La dotació financera de convocatòria és de 148.000 euros. 
 
Data: 14 de març de 2014 
Lloc: AECT Pirineus Méditerrània. Via Laietana, 14. 08003 Barcelona. 
Organiza: Euroregió Pirineus Mediterrània i AECT Pirineus Mediterrània 
 
Per a més informació:  
http://www.euroregio.eu/ca/convocatoria-2013-eficacia 
 
Arrenca el comitè de seguiment i gestió del projecte Life Medacc 
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Una de les principals accions incloses en el projecte LIFE MEDACC contempla la creació d'un comitè de seguiment i gestió 
constituït per actors interessats i els socis del projecte. La vulnerabilitat dels sistemes naturals i dels sectors socioeconòmics 
als impactes del canvi climàtic no només depèn de factors físics, sinó també socials. 

Comitè de seguiment i gestió del projecte Medacc 

Ahir dia 3 de desembre, en el Saló d'Actes de la Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat, es va constituir el Comitè de 
Seguiment i Gestió del projecte Life MEDACC (Adaptant el Mediterrani el Canvi Climàtic). El projecte es va iniciar el dia 25 de 
juliol de 2013 i els socis beneficiaris són l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)-que actua com a coordinador del 
projecte-, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) i l'Institut Pirinenc d'Ecologia (IPE, CSIC. Trobaran més informació del Life MEDACC en el díptic adjunt. 

El Comitè de Seguiment i Gestió del projecte Life MEDACC és una peça indispensable en el bon funcionament del projecte. 
La seva finalitat és la d'integrar els actors interessats (stakeholders) en el desenvolupament de les accions: diagnosi, 
prognosi, cens de mesures, seguiment de les proves pilot, avaluació dels resultats i difusió del projecte. El Comitè és on els 
actors, des del seu coneixement i experiència, poden i han de contrastar, discutir, observar i proposar les accions i mesures 
aportades pels quatre socis del projecte. 

Durant les últimes setmanes, prop de 50 possibles actors, dels 53 actors convocats, pertanyents al món agrícola, forestal, de 
l'aigua, del mitjà natural, universitari i empresarial, han confirmat el seu compromís amb el projecte. Es considera molt 
positivament la resposta dels actors així com les propostes de millora que ja ahir es van plantejar. 

I és que el projecte Life MEDACC neix amb l'objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres 
sistemes agroforestales i urbans als impactes del canvi climàtic. El projecte seria un fracàs si aquestes solucions no són 
compartides pels actors del territori que les hauran d'aplicar; lluny de voler ser un exercici teòric, Life MEDACC vol ser un 
instrument útil i pràctic amb l'objectiu de reduir la vulnerabilitat física i social dels nostres sistemes. 

A partir del primer trimestre del proper any, els socis del projecte mantindran visites i reunions amb els diversos actors de 
les tres conques analitzades (Muga, Ter i Segre) per avaluar la fase de diagnòstic. 

Data: Durant el 2014 
Organitza: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Participen: CREAF, IRTA, IPE. 

Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Actualitat/docs/D%C3%ADptic%20catal%C3%A0.pdf  

 
 

                                               Si no desitgeu seguir rebent aquest butlletí: cliqueu AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret 

(CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili. Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: 
cedat@urv.cat 

 
 
 

 


