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“Les elèctriques solien fer el BOE” 

Les declaracions del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, arrel de l’anul·lació de la subhasta tarifària 
elèctrica per part de la Comissió Nacional de Mercats i Competència indiquen, més enllà del soroll efímer del combat polític 
rutinari, un estat de coses que, d’una banda, sembla del tot plausible i, de l’altra, assumit amb normalitat per la societat. 

El sector energètic, per raó del volum d’inversió requerit, però també dels marges de benefici que proporciona, tendeix 
particularment cap a la concentració empresarial. A aquesta consideració de caràcter general, cal afegir que l’estructura 
particular del sector elèctric a Espanya respon no només a les ben conegudes pràctiques oligopòliques, sinó a la col·lusió 
entre empreses i sector públic que redunda en perjudici del consumidor. 

Es tracta d’un mercat altament intervingut, que afavoreix, a través de dinàmiques ben conegudes de porta giratòria entre 
reguladors i regulats, la manipulació del preu d’un servei imprescindible per a la rutina quotidiana de les llars, el 
subministrament elèctric. D’aquesta manera, es percep transparentment un dels vessants tradicionals d’una dinàmica 
tradicional en la construcció de l’Estat liberal a Espanya, això és, la seva utilització per a la captació i apropiació de recursos 
per part de certes elits que controlen l’estructura estatal, així com les grans empreses que depenen de la intervenció 
pública, des de les infraestructures fins a l’energia. 

Per això, les declaracions del ministre Soria no són del tot escandaloses, ja que, per dir-ho d’alguna manera, només 
constaten allò ja sabut, fàcilment perceptible per un observador informat, que pot apreciar la mà dels interessos corporatius 
en el BOE quan es tracta de l’establiment del règim jurídic de determinats sectors de gran concentració corporativa i 
acumulació massiva de capital —no només la Llei del sector elèctrica, que seria el cas aquí, sinó també la legislació 
urbanística, la d’aigües, d’hidrocarburs o el mateix règim jurídic de la hipoteca—. 

Arribats en aquest punt, sembla tan ingenu com necessari subratllar la necessitat d’augmentar la transparència en 
l’assignació dels recursos i, en particular, en les decisions que afecte l’ús del capital natural, no només en els aspectes 
regulatius, sinó també en els processos de determinació dels preus, avançant cap a la sostenibilitat i la justícia ambiental. 
Quan el sistema permet l’acumulació de recursos i la concentració de capital, tant l’una com l’altra resten amenaçades. El 
fulletó elèctric de desembre és ocasió per expressar, amb l’entrada del nou any, un desig de major transparència en les 
decisions, millor distribució dels recursos i compromís més eficaç amb la sostenibilitat. 
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Internacional: 
 
Una erupció volcànica a El Salvador deixa més de 2.000 evacuats 
 
Almenys 2.214 persones han estat evacuades per l'erupció 
del volcà Chaparrastique o San Miguel, localitzat a l'est d'El 
Salvador, que no ha causat víctimes mortals. 
 
"Tenim 2.214 persones albergades en 13 refugis a la ciutat de San 
Miguel i altres localitats properes al volcà, que va fer erupció el 
diumenge”, va dir el director de Protecció Civil, Jorge Meléndez, en 
una entrevista amb Telecorporación Salvadorenca. 
 
Va agregar que alguns veïnss s'han refugiat a casa de familiars o 
amics i va lamentar que "hi ha molta gent que no ha sortit de la 
zona, malgrat que se li ha indicat" que ho faci. 
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Meléndez va apuntar que Protecció Civil i diverses institucions estatals brinden aliments i altres ajuts a les persones als 
albergs. Va reiterar que no es registren víctimes mortals ni casos d'afectacions greus de salut, encara que s'ha atès a 
persones amb problemes respiratoris menors causats per la cendra expulsada pel Chaparrastique. 
 
Les autoritats salvadorenques mantenen alerta taronja o d'alt risc a la zona del volcà i alerta groga o preventiva a la resta 
del país. El volcà va llançar el diumenge un gran núvol de cendra que va arribar a entre cinc i 10 quilòmetres d'altura i es va 
estendre per diverses zones del país. L'activitat del Chaparrastique ha disminuït "significativament" després de l'erupció i, 
encara que ha deixat de llançar cendres, manté una "sortida moderada de gasos i vapors", va assenyalar un comunicat del 
Ministeri de Medi ambient i Recursos Naturals. Va afegir que s'espera que el núvol de cendres es dissipi totalment en el 
transcurs d'aquest dilluns, d'acord amb projeccions de l'Administració Nacional de l'Oceà i l'Atmosfera (NOAA, en les seves 
sigles en anglès) d'Estats Units. 
 
D'altra banda, els vols en l'aeroport internacional El Salvador, uns 44 quilòmetres al sud de San Salvador, s'han normalitzat 
després que diverses aerolínies suspenguessin arribades i sortides d'avions el diumenge com a mesura preventiva, segons 
autoritats d'aquesta terminal. 
 
Font:  
Hoy.com.ec (29 de desembre de 2013) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/erupcion-volcanica-en-el-salvador-deja-mas-de-2-000-evacuados-597946.html 
 
Un estat amazònic allunyat lidera las polítiques de canvi climàtic 
 
En un estat de l'oest de Brasil, el Govern està tractant de demostrar que és possible protegir l’Amazonía i, al mateix temps, 
millorar la vida de la població rural. 

 
Acre és una de les jurisdiccions més allunyades del país: la capital de l'estat, Rio Branco, està situada a la vora d'un afluent 

del riu Amazones, a gairebé quatre mil quilòmetres 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 amb el suport de 
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’una mala 
gestió 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 d’empeus. 
 
Però encara que les negociacions internacionals sobre com es finançarà aquest esquema s'han estancat, Acre ha seguit 
avant. “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:  
Ecoticias (30 de desembre 2013) 

http://www.ecoticias.com/eco-america/87219/Informe-especial-lejano-
estado-amazonico-lidera-politicas-cambio-climatico 
 
La Xina: milions d’hectàrees cultivables estan contaminades 
 
El govern de Xina afirma que més de tres milions 250 mil hectàrees de la 
terra cultivable al país estan massa contaminades amb metalls pesats i 
altres químics per conrear aliments. 
 
La xifra representa al voltant de 2% del total de terra cultivable a la Xina. 

 
Font: BBC Mundo  

 

 
             Font: Ecoticias  



 
3

El ràpid creixement industrial, l'ús excessiu de productes químics en l'agricultura i el pobre compliment de les normes 
ambientals han incrementat la preocupació sobre la salubritat dels aliments a la Xina. 
 
Proves realitzades al començament de l'any van indicar nivells perillosos de cadmi -un cancerígen que afecta els ronyons i 
els ossos- en gairebé la meitat de l'arròs venut en la meridional metròpolis de Guangzhou. 
 
Un funcionari del Ministeri de Terra i Recursos va dir que el govern invertiria milers de milions de dòlars en projectes per 
rehabilitar la terra contaminada. 
 
Font: 
BBC Mundo (30 desembre de 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/12/131230_ultnot_china_contaminacion_wbm.shtml 
 
Groenlàndia: un país que camina sobre milers de milions de dòlars 
 
L'economia de Groenlàndia depèn de la pesca i la caça, però el govern té plans ambiciosos per desenvolupar les indústries 
d'extracció de recursos del país. En llocs com Narsaq, temen que la mineria destrueixi el medi ambient i les formes de vida 
tradicionals. 
 
Jens Erik Kirkegaard observa, a través de l'aigua fosca del 
fiord de Kangerluarsuk, la muntanya nevada de la costa 
distant. És un dia clar, fred, a l'inici de l'hivern i el ministre 
de Mines groenlandès es protegeix les mans amb un parell 
de guants de pell de foca. 
 
"Quan creixes a Groenlàndia, realment no penses que les 
muntanyes diferents tenen minerals diferents", reflexiona. 
Al seu costat hi ha un home de barba blanca, amb un gastat 
barret vermell. Greg Barnes, geòleg en cap de la companyia 
minera australiana Tanbreez Minerals, ha portat aquí al ministre 
per exposar el seu pla de convertir la muntanya en una mina. 
 
No tot el que brilla és or. "És el dipòsit més gran del món de terres rares, probablement conté el 50% del total", sosté. "És 
una de les primeres 10 mines del món". Les terres rares s'usen per a tot, des de telèfons cel·lulars fins a turbines eòliques. 
La Xina domina el subministrament mundial, però si Greg Barnes té raó, Groenlàndia té un enorme potencial. 
 
Groenlàndia té més que terres rares: reserves d'or, mineral de ferro, robins i urani, així com petroli i gas. En aquest país 
d'amb prou feines 57.000 habitants, amb un producte intern brut de US$2.400 milions, el seu desenvolupament tindria un 
gran impacte econòmic. I podria significar la seva total independència de Dinamarca, que encara li lliura un substancial 
subsidi anual "Et fa pensar a haver-hi caminat sobri milers de milions de dòlars tota la teva vida sense saber-ho", diu 
Kierkegaard. "És un moment important per a Groenlàndia". A la ciutat de Narsaq, aquests diners marcarien una immensa 
diferència. 
 
El dilema de Groenlàndia és compatibilitzar el desenvolupament i el medi ambient. Enclavat al peu d'una muntanya entre 
dos fiords, és un lloc pintoresc amb cases de colors brillants que semblen maons entre la neu. Com a gran part de 
Groenlàndia, aquesta localitat ha depès tradicionalment de la pesca i la caça, i més recentment de la cria d'ovelles. Però el 
carnisser local Henning Sonderup comenta que la tradició ja no aconsegueix per pagar els comptes. 
 
"Hi ha molts aturats", afirma. "Moltes famílies de Narsaq s'han mudat, així que hem de fer alguna cosa". Fa diversos anys, la 
planta de processament de gambetes va tancar, acabant amb uns 80 ocupacions. S'ha compensat en part per una escola 
d'hostaleria i la construcció d'un nou escorxador, però la població de Narsaq va caure en un 10% els últims cinc anys. 
 
Sonderup creu que la desocupació i la falta d'oportunitats crea problemes socials: "La gent pren cervesa i caminen com 
zombies sense res que fer". Usanne Lynge també pensa que la ciutat està en decadència. Ella encapçala una sorollosa 
protesta en la neu enfront de les oficines municipals, cridant lemes en un megàfon amb desenes de col·legials que la 
recolzen i demanen amb cartells que s'acceleri la construcció d'una nova escola. "El nostre govern local necessita diners", 
assenyala. "Tant de bo comencessin amb la mineria". *Sonderup enumera les millores que aquesta portaria: "nova escola, 
hospital més gran, millor aeroport, nou port, noves carreteres, tot", diu. "Groenlàndia tornarà a estar en el mapa". 
 
La mina Tanbreez no és l'única proposta prop de Narsaq. Una altra companyia australiana, Greenland Minerals and Energy 
(GME), n’està desenvolupant una a Kvanefjeld, un altiplà a 6 quilòmetres de la ciutat. 
 
A diferència de Tanbreez, Kvanefjeld produirà urani, fluorur i tori, així com terres rares.  
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Font: 
BBC Mundo (3 gener de 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/01/140101_economia_groenlandia_mineria_division_jgc_finde.shtml  
 
Aumenta la urgència por conèixer les causes de la desaparició d’abelles 
 

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.  
 
La urgència és tal que IPBES, una organització modelada a imatge i 
semblança del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC) i creada a Panamà en 2012, va aprovar recentment que el primer 
estudi de la seva curta vida sigui l'anàlisi de la pol·linització. 
 
Els treballs per iniciar l'avaluació de la pol·linització i producció d'aliments 
començaran "ràpidament" en la primera meitat d'aquest any i la mateixa 
estarà acabada al desembre de 2015, va declarar el president fundador de 
IPBES, Zakri Abdul Hamid. 
 

Hamid també va confirmar que per 2018 l'organisme internacional completarà el primer estudi de la situació global de la 
biodiversitat al món, encara que abans es farà una segona avaluació sobre la degradació del sòl i el procés de desertització. 
 
"La seguretat alimentària és molt important per a la comunitat internacional. Mai farem bastant a assegurar aliments per a 
tothom", va subratllar Hamid. 
 
S'estima que un 75 per cent dels cultius que es produeixen a l'any a tot el món depèn de la pol·linització realitzada per 
abelles i altres insectes. Però, al mateix temps, s'ha constatat la desaparició d'abelles en algunes parts del planeta. 
 
"Necessitem saber per què i proposar una sèrie de mesures que es precisi adoptar. Per això, és imperatiu l'avaluació de la 
pol·linització i la producció d'aliments", va explicar Hamid. 
 
Relacionat amb aquesta valoració està el segon treball que emprendrà IPBES sobre la degradació del sòl i la desertització, 
una problemàtica que també incideix en la producció d'aliments. 
 
"És imperatiu realitzar una avaluació de la degradació del sòl i la desertització. L'ONU ha assenyalat que la degradació del 
sòl durant els propers 25 anys reduirà la producció mundial d'aliments un 10 per cent", va dir Hamid. 
 
Al seu judici, "és una situació molt greu perquè no només va a reduir la producció d'aliments, sinó que també 
s'incrementaran els seus preus". 
 
Hamid va reconèixer que molts països en vies de desenvolupament estan especialment preocupats amb aquesta 
problemàtica i han sol·licitat a IPBES que es concentri a realitzar l'anàlisi. 
 
El responsable de IPBES va indicar que l'objectiu de l'organisme és similar al paper que ha realitzat "amb molt èxit" l’IPCC en 
el camp del canvi climàtic: reduir la distància que existeix entre la ciència sobre biodiversitat i les decisions dels legisladors 
de tot el món. 
 
Però Hamid va destacar que, quan parla del coneixement sobre biodiversitat, no es refereix només a la informació en poder 
dels científics, sinó també al coneixement tradicional d'indígenes i pobladors locals. 
 
"IPBES és un dels primers processos que ha reconegut formalment el paper d'indígenes i pobladors locals en la conservació i 
utilització de forma sostenible de la biodiversitat. La conservació de la biodiversitat per a les gents en països en 
desenvolupament ha estat una forma de vida durant segles", va precisar. 
 
Va posar com a exemple les tècniques dels aborígens australians o veneçolans per controlar incendis en els boscos o les 
formes de pesca d'indígenes del Pacífic que declaren sagrades zones al voltant dels esculls de coral per evitar la 
sobreexplotació. 
 
Hamid va expressar el seu optimisme sobre el futur de *IPBES, després de la reunió que l'organisme va celebrar al 
desembre a Turquia i durant la qual els 115 països assistents van acordar un front comú i es van comprometre a aportar 
més de 25 milions de dòlars al grup. 
 

 
Font: Informador.com.mx  
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"Va ser molt esperançador. No va haver-hi gairebé divisions entre nord i sud i sí molt consens. Sóc molt optimista sobre el 
futur i la ràpida evolució de IPBES", va ressaltar. 
 
Font: 
Informador.com.mx (4 de gener de 2014) 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/505763/6/aumenta-urgencia-por-conocer-causas-de-desaparicion-de-
abejas.htm 
 
Unió Europea: 
 
Els límits de contaminació de la UE poden resultar mortals 
 
Els límits de contaminació ambiental permesos per la Unió Europea poden ser insuficientes per protegir la salut i evitar morts 
prematures, segons un estudi publicado a la revista The Lancet que analitza les partícules en suspensió PM 2,5, les que 
estan considerades com les més perjudicials per a la salut. 

D'acord amb la recerca, el límit europeu per a una atmosfera 
saludable -una mitjana de 25 micrograms de partícules per metre 
cúbic- és massa ampli per evitar l'exposició dels ciutadans a 
partícules perjudicials procedents del tràfic o el fum en zones 
industrials.  

Els investigadors -encapçalats per Rob Beelen, de la Universitat 
d’Utrecht, a Holanda- van calcular que per cada cinc micrograms per 
metre cúbic de partícules addicionals d'exposició a l'any el risc de 
morir per causes naturals augmenta un 7 %. "Aquesta diferència de 
cinc micrograms es troba entre un lloc en una carretera transitada i 
un altre en una zona no influïda pel tràfic", explica Beelen. 

"Les nostres troballes demostren que hi ha efectes adversos per a la salut fins i tot en concentracions per sota del valor límit 
mitjà anual per a la qualitat de l'aire de la UE, de 25 micrograms per metre cúbic", adverteix. 

Beelen creu que seria recomanable aplicar els límits proposats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el llindar màxim 
de la qual per a la qualitat de l'aire és de 10 micrograms de partícules per metre cúbic, i assenyala que "s'aconseguirien 
significatius beneficis per a la salut si s'aspirés a aquest objectiu". 

Per arribar a aquestes conclusions, els científics van analitzar dades obtingudes de vint-i-dos estudis entre 367.251 
persones. Van vincular dades mitjanes anuals de concentracions nocives en l'atmosfera amb zones geogràfiques concretes 
per calcular el grau d'exposició a la contaminació. Es van tenir en compte, entre altres coses, la densitat del tràfic al carrer 
més proper i tot el tràfic existent en carreteres a 100 metres a la rodona dels domicilis. 

Dels participants, 29.076 van morir per causes naturals durant un període de seguiment de 13,9 anys. Els científics van 
concloure que l'exposició a llarg termini a partícules fines amb un diàmetre de menys de 2,5 micrometres (PM2,5) suposa un 
greu risc per a la salut, fins i tot en concentracions molt inferiors a les permeses per la Unió Europea. 

L'associació entre una exposició perllongada a PM2,5 i la mort prematura es mantenia fins i tot després de tenir en compte 
altres factors com el tabac, l'estatus socioeconòmic, l'activitat física, l'educació i l'índex de massa corporal, segons els autors. 

Els investigadors van constatar, d'altra banda, que aquestes partícules s'associaven més a una mortalitat excessiva en el cas 
dels homes que de les dones. 

2013 és, precisament, l'any de la Qualitat de l'Aire en la Unió Europea, on està prevista una revisió de la Directiva 
2008/50/CE, que estableix límits a complir pels Estats membres. Tant l'Agència Europea de Medi ambient, com els grups 
ecologistes i ciutadans comunitaris han reclamat que Brussel·les adapti els seus límits als de l'Organització Mundial de la 
Salut, que en la majoria de casos són més exigents. 

Font: 
Público (10 de desembre de 2013) 
http://www.publico.es/488110/los-limites-de-contaminacion-de-la-ue-pueden-resultar-mortales 
 
La UE fomentarà el transport urbà ecològic 

Font: Público 



 
6

La Comissió Europea ha aprovat aquest dimarts un nou paquet de suport a la mobilitat urbana amb el qual pretén 
intensificar el seu suport a les ciutats i metròpolis de la UE a promoure el transport ecològic i contempla entre altres "suport 
financer específic" a través dels fons estructurals i d'inversió europeus per seguir recolzant projectes de transport urbà 
concrets i l'elaboració de plans de mobilitat urbana sostenibles. 

"Afrontar els problemes de mobilitat urbana és un dels grans desafiaments del transport en l'actualitat", ha explicat el 
vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Transports, Siim Kallas. L'augment de la demanda de mobilitat 
urbana està creant una situació insostenible com demostren els greus problemes de congestió del tràfic, la mala qualitat de 
l'aire, la contaminació acústica i els elevats nivells de C02 en moltes ciutats. 

La Comissió es proposa entre uns altres reforçar l'intercanvi de bones pràctiques en aquest desafiament i per a això crearà 
en 2014 una plataforma europea de plans de mobilitat urbana sostenible que ajudarà a les ciutats, experts de planificació i a 
les parts interessades a elaborar plans per a una mobilitat urbana més senzilla i més ecològica. Brussel·les vol fomentar 
l'elaboració de "plans de mobilitat urbana sostenible" per facilitar la transició cap a maneres de transport més sostenibles i 
ecològics a les àrees urbanes. 

El comissari ha advertit que els europeus seran més eficaços únicament amb "una acció coordinada" però ha deixat clar que 
"la presa de decisions està principalment en mans de les autoritats locals, ja que gaudeixen d'una posició privilegiada per 
adoptar mesures importants a nivell local, amb el degut suport a nivell nacional i de la UE". El paquet també contempla 
"suport financer específic" a través dels fons estructurals i d'inversió europeus per seguir recolzant projectes de transport 
urbà, en particular a les regions menys desenvolupades de la UE i per recolzar la recerca i desenvolupament. 

En el marc del programa d'ajudes europees a la recerca i innovació, batejat Horitzó 2020, la Comissió Europea ha avançat 
que la Iniciativa Civitas 2020 recolzarà a ciutats, empreses, universitats i altres actors interessats a elaborar i provar nous 
enfocaments que millorin la mobilitat urbana amb un pressupost benvolgut en 106,5 milions d'euros per 2014 i 2015 i 
complementarà a la de 'Ciutats i Comunitats Intel·ligents' dotada amb 200 milions per als propers dos anys i la que promou 
els cotxes ecològics, que tindrà per la seva banda uns 159 milions. 

La Comissió Europea ha animat als Estats membres també a crear les condicions necessàries perquè les ciutats puguin 
elaborar i posar en pràctica els seus plans de mobilitat urbana sostenible i ha presentat una sèrie de recomanacions 
específiques per promoure una acció coordinada entre tots els nivells de l'Administració de l'Estat i el sector públic i privats 
en els àmbits de la logística urbana, la regulació de l'accés urbà, la implantació de solucions de sistemes de transport 
intel·ligents i la seguretat vial urbana. 
 
Font: 
Ecoticias (18 de desembre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/86948/noticia-medio-ambiente-UE-fomentara-transporte-urbano-ecologico 

El Tribunal de Justícia de la UE prohibeix la patata transgènica 

A la Unió Europea, els productes transgènics solament es poden vendre amb una autorització prèvia. La Comissió Europea 
va permetre a l'empresa alemanya BASF comercialitzar la patata Amflora, modificada genèticament, al març de 2010. El 
Tribunal de Justícia de la UE ha dictaminat aquest divendres que, en aquest cas, Brussel·les va vulnerar les normes dels 
processos d'autorització i prohibeix la venda del tubercle en tot el territori comunitari. 

El tribunal de Luxemburg considera que si s'haguessin seguit les normes al peu de la lletra, el resultat del procediment 
“hauria pogut ser substancialment diferent”. Quan la Comissió rep una sol·licitud per autoritzar la venda d'un producte 
transgènic, demana un informe a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles en anglès) que 
després han de validar dos comitès que representen als Estats membres. Brussel·les va respectar tots els passos a seguir, 
però durant els tràmits, en 2005, va rebre informació sobre incoherències entre els dictàmens científics de l’EFSA. Va ser 
llavors quan no va respectar el procés per complet: va sol·licitar un nou informe a l'agència, que va donar el vistiplau al 
transgènic, però no ho va sotmetre al vistiplau dels dos comitès, que també havien de pronunciar-se. El nou document, que 
es va presentar en 2009, certificava que la patata Amflora no presentava riscos ni per a la salut humana ni per al medi 
ambient, i la Comissió va autoritzar la seva comercialització al març de 2010. 

Els jutges estimen que les votacions dels comitès van estar “molt dividides” en 2005 i que l'últim informe de la *EFSA 
expressava “més incerteses” que el primer. No es pot excloure, segons el tribunal, la possibilitat que els dos comitès 
haguessin decidit aquesta vegada no atorgar a l'empresa química alemanya l'autorització per conrear i posar al mercat la 
patata modificada si haguessin pogut valorar el segon informe. Hongria sí va considerar que el tubercle podia ser perjudicial 
per a la salut, i va interposar un recurs contra la Comissió que van recolzar França, Luxemburg, Àustria i Polònia. El tribunal 
els dóna ara la raó i suspèn la comercialització de l’Amflora. 
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La Comissió es limita de moment a “prendre nota”, ha declarat aquest matí un portaveu, i analitzarà “amb els advocats la 
sentència”. Brussel·les reitera la seva intenció de seguir treballant amb els països membres de la UE en la regulació sobre 
els transgènics, que tant recel suscita entre els ciutadans europeus, però recorda que correspon al Consell –que representa 
als Estats– prendre una decisió sobre aquest tipus de productes. 

Els aliments transgènics no acaben de convèncer als consumidors europeus. Aquesta reticència, sumada a l'oposició 
d'agricultors, representants polítics i ONG com Greenpeace, va portar al gener de 2012 al fet que l'empresa BASF 
suspengués els seus plans de desenvolupament i comercialització de tres tipus diferents de patata transgènica, inclosa la 
que el Tribunal de Luxemburg acaba de prohibir. 

Font:  
El País (13 de desembre de 2013)  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/13/actualidad/1386953964_149364.html 

Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i els Estats Units, què passa amb el medi ambient?  

Les negociacions d'un Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Estats Units avancen de nou aquesta setmana a 
Washington DC. Com és habitual des de l'inici de les converses al juliol de 2013, la reunió se celebrarà en el més absolut 
secretisme, amb una falta de transparència sobre els textos negociats i 
l'exclusió de les organitzacions de la societat civil. No obstant això les 
empreses, compten amb prop de 600 representants nomenats com a 
“assessors” per Estats Units.  

Segons els esquemes habituals dels tractats de lliure comerç acordats entre 
diversos països i parts del món, i els documents als quals ha pogut tenir accés 
Amics de la Terra, el Tractat EUA-UE, que representaria el major acord 
comercial bilateral en la història, planteja una seriosa amenaça per a la 
protecció del medi ambient i la salut humana. Existeixen ja importants 
intercanvis comercials entre EUA i la Unió Europea, però la intenció és anar 
més enllà, eliminant les suposades “barreres al comerç” derivades de la 
legislació de protecció de les persones i del medi ambient. 

Un dels aspectes més preocupants és la inclusió d'un mecanisme de solució de controvèrsies entre inversors i estats [1]. 
Aquest tipus de mecanismes, ja vigent en molts tractats de lliure comerç, donen el poder a empreses i inversors estrangers 
per denunciar a un estat i demanar compensacions milionàries per suposades pèrdues de beneficis si consideren que el seu 
negoci està amenaçat per canvis legislatius o decisions de les autoritats públiques. Les denúncies es resolen en secret i per 
tribunals d'arbitratge que escapen a qualsevol control, passant per alt els sistemes judicials estatals. A més és profundament 
injust ja que només els inversors poden denunciar i reclamar compensació als estats, en canvi ni els governs, ni les persones 
o comunitats afectades per les operacions d'una empresa ho poden fer. 

Existeixen ja nombrosos exemples on les empreses utilitzen els mecanismes de solució de controvèrsies per beneficiar-se 
econòmicament o aprofitar-se de condicions preferents per operar [2]. El cas de l'empresa petroliera nord-americana 
Occidental Petroleum Corporation contra Equador és determinant per entendre l'abast d'aquest tractat. 

El país llatinoamericà va posar fi al contracte d'una concessió d'extracció de petroli amb Occidental. L'empresa havia venut el 
40% dels seus drets de producció a una altra companyia sense complir l'obligació de comptar amb el consens del Govern, 
tal com ho estipulava el contracte. En conèixer la decisió del Govern equatorià, l'empresa va acudir al mecanisme inversors-
estats del Tractat Bilateral d'Inversió EUA-Equador, la qual cosa va donar lloc a la major compensació mai concedida a un 
inversor: 1.770 milions de dòlars. 

Els casos existents demostren clarament que els mecanismes de solució de controvèrsies inversors-estats entren en plena 
contradicció amb la protecció dels ciutadans i el medi ambient. L'aplicació del principi de qui contamina paga, el respecte als 
sistemes judicials establerts a nivell estatal i europeu i la transparència en la resolució de conflictes quedarien en un segon 
pla. En definitiva, un clar atemptat a la sobirania dels estats. 

De fet, tant el Govern Español com la Comissió Europea acaben de rebutjar provisions d'aquestes característiques en el cas 
d’Eurovegas. El promotor demanava blindar les seves inversions i tenir dret a indemnització davant possibles canvis 
legislatius. Exactament el que podria ocórrer amb qualsevol inversió d'aprovar-se un mecanisme de solució de controvèrsies 
sota el Tractat de Lliure Comerç. “Si el govern espanyol i la Comissió Europea han vist clarament que no era assumible en el 
cas d’Eurovegas, ho han de rebutjar també en el Tractat de lliure Comerç. En cas contrari, l'acord podria donar un cop molt 
dur a la democràcia a banda i banda de l'Atlántico” ha remarcat Liliane Spendeler, directora d'Amics de la Terra.    

Font: Ecoticias 
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[1] Mecanismes de solució de controvèrsies inversors-estats, Amics de la Terra, novembre 
2013: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/mecanismos_solucion_controversias.pdf 
 
[2] Altres casos de demandes interposades per empreses a estats: 

• Vattenfall contra Alemanya: En 2009, la companyia energètica sueca Vattenfall va iniciar un procediment contra Alemanya 
sota un tractat internacional de protecció de les inversions en el sector energètic. L'empresa tenia la intenció de construir 
una planta de generació elèctrica de carbó a Hamburg. No es va conformar amb els condicionants sobre qualitat de l'aigua 
que les autoritats ambientals municipals van imposar en el permís i va demanar a Alemanya una compensació d'1.400 
milions d'euros. Va aconseguir finalment que es rebaixessin els requisits ambientals. 

• Lone Pine contra Canadà: Basant-se en l'Acord Nord-americà de Lliure Comerç entre EE.UU, Canadà i Mèxic, l'empresa 
nord-americana Lone Pine Resources Inc. demana una compensació econòmica a Canadà per la introducció d'una moratòria 
al fracking a Quebec. La moratòria, implantada al maig de 2013, respon a preocupacions ambientals i per a la salut d'aquest 
nou mètode extractiu de gas. La petició de Lone Pine aconsegueix els 250 milions de dòlars (191 milions d'euros). 

• Chevron contra Equador: Després d'anys de conflicte en els tribunals nacionals equatorians, pobles indígenes i camperols 
van guanyar una victòria històrica sobre Chevron: el veredicte del tribunal demanava a l'empresa 18.000 milions de dòlars 
per netejar la contaminació de sòls i aigua deguda a les seves operacions. Chevron va anar llavors al mecanisme inversors-
estats del Tractat Bilateral d'Inversió EUA-Equador per anul·lar la sentència nacional i evitar així el seu compliment. Aquest 
tribunal d'arbitratge va ordenar al President d'Equador de bloquejar l'aplicació de sentències judicials nacionals, en una clara 
estratègia per part de l'empresa de desafiar els sistemes judicials del país. 

• Infinit Gold contra Costa Rica: L'empresa minera canadenca Infinit Gold va plantejar aquest any una demanda al govern 
de Costa Rica per haver rebutjat un projecte de mina d'or a cel obert en una selva tropical al nord del país. Reclama més de 
mil milions de dòlars mitjançant el sistema d'arbitratge previst en el Tractat d'Inversió Bilateral Canadà-Costa Rica. 

• Philip Morris contra Austràlia: En 2011, Philip Morris Àsia va utilitzar el mecanisme de solució de controvèrsies del Tractat 
Bilateral d'Inversió Austràlia-Hong Kong per reptar la recent legislació australiana sobre tabac. El gegant del tabac diu que la 
nova legislació li resta valor a les seves inversions a Austràlia. Demana que el tribunal d'arbitratge obligui a Austràlia a 
suspendre el compliment de la nova legislació i a pagar a la companyia milers de milions de dòlars en compensació per les 
seves pèrdues. 
 
Font: 
Ecoticias (19 de desembre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/86997/2013/12/19/Tratado-Libre-Comercio-Union-Europea-Estados-Unidos 
  
La UE adopta el programa mediambiental Life amb 3.400 millions per al 2014-2020  
 
Els països de la Unió Europea han adoptat el reglament del programa de Medi ambient i Acció pel Clima (Life) per al període 
2014-2020, que comptarà amb un pressupost de 3.400 milions d'euro. 
 
“El programa Life és l'instrument financer de la UE per recolzar els projectes mediambientals i a favor del clima en la Unió 
Europea, i contribuirà al desenvolupament sostenible i el compliment dels objectius i metes” verdes adoptats pel Consell de 
la Unió, va informar aquesta institució, que representa als Vint-i-vuit. 
 
El programa està integrat per dues branques, de manera que una està enfocada als projectes sobre el Medi ambient i se 
centra en tres àrees prioritàries: l'eficiència mediambiental i dels recursos; la naturalesa i la biodiversitat, i la promoció d'una 
bona gestió i informació mediambiental. 
 
L'altre gran pilar de Life es dedica a l'Acció pel Clima, que apunta a mitigar els efectes de l'escalfament global, l'adaptació al 
mateix i la gestió i informació sobre el clima. 
 
El programa està obert a la participació de tercers països i estableix condicions per a les activitats que es desenvolupen fora 
de la Unió, alhora que proporciona un marc per a la cooperació amb organitzacions internacionals. Al juny de 2017, la 
Comissió Europea presentarà un informe d'avaluació intermèdia “externa i independent” sobre la marxa del programa Life, i 
ja al desembre de 2023 haurà d'elaborar una altra anàlisi posterior sobre l'execució i els resultats assolits.  
 
Font: 
EfeVerde (9 de desembre de 2013) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/la-ue-adopta-el-programa-medioambiental-life-con-3-400-millones-en-2014-2020/ 
 
Espanya: 
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Els impostos medioambientals salven la recaptació fiscal 

Fa any i mig, quan l'huracà de la crisi amenaçava amb fer encallar l'economia espanyola amb un rescat que comportava una 
costosíssima hipoteca, Brussel·les va lliurar un mapa del tresor amb el qual Espanya podria deixar enrere la tempesta si 
seguia pas a pas les instruccions. En aquella carta de navegació, la Comissió Europea suggeria a Espanya, entre altres 
coses, que hauria de pujar els impostos mediambientals. 

Des de llavors, l'Executiu Popular de Mariano Rajoy ha maldat per tractar de complir les indicacions marcades per Brussel·les 
sobre els impostos verds sobretot per embridar el dèficit públic. Ha aprovat més de mitja dotzena de nous tributs 
mediambientals, la majoria vinculats a l'energia. Fins a novembre de 2013, aquests impostos han aportat prop de 2.000 
milions d'euros a les arques públiques. “La fiscalitat mediambiental més els canvis en l'impost sobre Hidrocarburs i en 
l'impost sobre el carbó, associats a la mateixa, sumen 1.932 milions d'euros fins a novembre, gairebé tant com les mesures 
que afecten a l'IRPF”, assenyala l'últim informe mensual de recaptació de novembre elaborat per l'Agència Tributària difós 

dilluns passat. En concret, l'impost sobre el valor de 
la producció elèctrica, introduït a principis de 2013, 
ha reportat al novembre un ingrés de 502 milions. 
Durant els 11 primers mesos aquest tribut ha aportat 
1.257 milions al fisc. 

Espanya era fins a 2013 el país de la Unió Europea 
(UE) que menys ingressa per aquestes taxes verdes 
en relació amb el PIB, segons dades d'Eurostat. La 
recaptació per aquests tributs solament representa un 
1,62% de la riquesa nacional, un punt menys que la 
mitjana europea (2,6%). Però en l'últim any i mig el 
Ministeri d'Hisenda ha aprovat impostos 
mediambientals, la major part estan destinats a 
taponar el dèficit elèctric, com l'impost a la generació 
de residus nuclears, el cànon a l'energia 
hidroelèctrica, l'impost especial al gas, el cèntim verd 
al carbó i un altre cèntim verd per al fuel i el gasoil. A 
més, el Departament que dirigeix el ministre Cristóbal 
Montoro va aprovar fa unes setmanes un nou impost 

sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle i va modificar el que grava el combustible nuclear gastat, però el seu impacte en 
2013 serà limitat. 

Malgrat l'impuls de la fiscalitat mediambiental i la pujada d'altres impostos, els ingressos tributaris només creixen un 0,9% 
fins a novembre, quan els Pressupostos de 2013 preveien un alça del 3,7%. Durant els 11 primers mesos de 2013, el fisc 
només va ingressar 1.395 milions més que l'any anterior. La recaptació per impostos directes (IRPF, Societats) cauen 
mentre pugen les dels impostos indirectes (IVA i Especials). 

Els ingressos per IRPF registren fins a novembre un lleu descens del 1% a causa del descens del nombre de treballadors i la 
fi de l'efecte del gravamen complementari. 

L'impost de Societats presenta una caiguda del 11% malgrat els canvis per augmentar la recaptació, segons l'informe de 
recaptació de l'Agència Tributària corresponent a novembre. La limitació de la deducció de les despeses d'amortització de 
l'impost de societats que va entrar en vigor en 2013 va permetre ingressar 1.900 milions més. Encara així, la disminució dels 
diners que les empreses paguen pels seus beneficis serà menor que la registrada fins a novembre perquè encara està 
pendent la liquidació del tercer pagament fraccionat de desembre que inclou les últimes mesures aprovades pel Govern 
[limitació de les pèrdues de valors a l'estranger] que milloraran la recaptació. 

L'IVA augmenta un 5,1% a pesar que ja s'ha diluït l'efecte de la pujada de tipus de l'any passat. També creixen els Impostos 
Especials a causa del fort creixement d'Hidrocarburs i als successius augments del gravamen sobre el tabac i l'alcohol. 

L'Executiu de Rajoy ha espremut els impostos per tractar de redreçar els comptes públics. Montoro és el ministre que més 
imposats ha pujat des d'en les últims tres dècades. L'Agència Tributària valora l'impacte que els canvis normatius en vigor 
ha suposat sobre la recaptació. Fins a novembre les pujades d'impostos han aportat 11.664 milions encara que moltes 
d'aquestes mesures no han tingut l'efecte desitjat. 

És el cas del gravamen sobre els premis de Loteries. Aquest tribut, que va entrar en vigor l'any passat, grava amb un 20% 
els premis de Loteria i altres apostes superiors als 2.500 euros, sempre que l'aposta o participació sigui igual o superior als 
50 cèntims. Hisenda va estimar que ingressaria uns 825 milions amb aquest nou tribut però fins a novembre sol ha ingressat 
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un terç del previst (250 milions). Encara està pendent la injecció de la Loteria de Nadal però encara amb això no es 
compliran els pronòstics de l'Executiu. El document de l'Agència Tributària també revela que Hisenda va ingressar fins a 
novembre 133 milions d'euros per les taxes judicials aprovades pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, la qual cosa 
suposa solament el 43% dels 306 milions previstos. 
 
Font:  
El País (1 de gener de 2014) 
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/01/actualidad/1388606465_714452.html 

Escàndol majúscul: algunes normatives podrien haver estat condicionades en la seva redacció per empreses 
elèctriques 

Anpier, l'Associació Eespanyola de Productors d'Energia Fotovoltaica, ha remès un escrit al Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme, per exigir que s'identifiquin tots aquells Butlletins Oficials de l'Estat que continguin normatives que hagin pogut ser 
elaborades o condicionades en la seva redacció per empreses del sector elèctric. Aquesta associació ha sol·licitat al Govern 
que iniciï una recerca de forma immediata per aclarir aquesta qüestió i demana als grups parlamentaris que, si el propi 
Ministeri no activa aquestes perquisicions, reclamin la compareixença del Ministre en la Cambra baixa, per explicar per què 
s'hauria furtat a la sobirania popular la facultat que aquesta ha delegat en el Legislatiu per elaborar les lleis. 

Per a Anpier és alarmant que, segons ha recollit recentment el diari El Mundo pel que fa a la relació de les elèctriques amb 
el ministre José Manuel Soria, aquest ministre hagi afirmat que "les elèctriques estan acostumades a fer el BOE, però això es 
va acabar”. Aquesta associació considera obligat conèixer els interessos que s'hagin pogut arribar a defensar des dels òrgans 
de l'Estat i identificar als responsables d'aquestes presumptes actuacions. 

Aquesta situació resulta especialment greu considerant que l'accionista majoritari d'Endesa és italià i que el major accionista 
d'Iberdrola és de Qatar, ja que, com alerta el President d’Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “la definició de l'escenari 
energètic d'Espanya ha pogut estar sotmès a consideracions alienes als propis interessos dels ciutadans espanyols i podria 
arribar a explicar la incomprensible aposta per combustibles fòssils, cars i contaminants procedents de l'exterior, en 
detriment de les energies renovables espanyoles: barates, netes i autòctones, a les quals se'ls estigmatitza públicament i 
culpabilitza fins i tot del dèficit de tarifa amb dades fal·laces”. 

A la patronal fotovoltaica li preocupa que aquest influx hagi pogut estar vinculat o afavorit per l'elevat nombre d’ex alts 
càrrecs dels diferents partits polítics al Govern que després han passat a formar part d'aquestes empreses i tem que aquesta 
pràctica hagi pogut arribar a la redacció de la nova Llei del Sector Elèctric, que ha estat aprovada amb urgència i sense 
diàleg, malgrat no comptar amb el suport de la majoria de les forces parlamentàries i en contra de l'opinió de Comissió 
Nacional de l'Energia, la Comissió Nacional de la Competència, el Consell d'Estat, i fins i tot amb nombrosos recursos 
d'Inconstitucionalitat. Una Llei d'aquest calat i transcendència ha d'elaborar-se sobre la base del consens polític, social i 
territorial, ja que el model energètic seleccionat determinarà de manera decisiva el benestar dels ciutadans espanyols. 
 
Font:  
Ecoticias (3 de gener de 2014) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/87315/noticia-medio-ambiente-Escandalo-mayusculo-algunas-normativas-
condicionadas-redaccionempresas-sector-electrico 
 
El Constitucional tomba un macroprojecte urbanístic 

El Tribunal Constitucional ha declarat nul el projecte regional de la Ciutat del Medi ambient de Soria, que va ser aprovat per 
la Junta de Castella i Lleó en 2007 i denunciat poc després en un recurs presentat per 50 diputats del PSOE. 

El ple del Tribunal assegura en la sentència que no és 
"raonable ni proporcionada" una llei aprovada pel Govern 
regional que va permetre canviar l'ús del sòl i aixecar les 
instal·lacions en una zona protegida. 

El 2006, la Junta va canviar la Llei d'Ordenació del Territori 
perquè es poguessin tramitar com a llei els projectes 
"d'excepcional rellevància per al desenvolupament social i 
econòmic", com va ser declarada posteriorment la Ciutat del 
Medi Ambient. Així, la Llei d'aprovació de la CMA, creada 'ad 
hoc' per al projecte, permet urbanitzar en terrenys on 
anteriorment estava prohibit i a més, feia impossible un 
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recurs judicial que no fora davant el Tribunal Constitucional, la qual cosa suposa en realitat un procés molt més llarg.  

En la seva sentència, que arriba sis anys després d'haver presentat el recurs, el Tribunal estima que s'hauria d'haver 
justificat la singularitat d'aquest projecte per considerar-ho de caràcter regional, la qual cosa permet agilitar tràmits com els 
urbanístics. A més, recorda que el projecte regional no només autoritza una obra o infraestructura "més o menys complexa, 
com era el cas", sinó que "planifica l'execució d'una actuació urbanística, doncs conté les determinacions dels plans 
urbanístics". 

Per la seva banda, la Junta ha declarat que els seus serveis jurídics estan analitzant la sentència, que acaben de conèixer, 
per la qual únicament han mostrat el seu "respecte". Encara que les seves obres estaven semiparalitzades, la Ciutat del Medi 
ambient, situada en el municipi de Garray, a Sória, planejava aixecar un enorme parc empresarial, un campus industrial per 
a recerca, més de 780 habitatges, un centre hípic, un balneari i pistes de paddle, entre altres coses. 

El portaveu de l'Associació d'Estudi i Defensa de la Naturalesa (ASDEN) de Sória, Carlos González, ha declarat que la 
sentència confirma que la llei va ser aprovada pel Govern regional per "saltar-se a la torera" altres lleis. "Les lleis no poden 
ser singulars, sinó que han de tenir un caràcter general", ha subratllat. 

La Ciutat del Medi ambient ha rebut, des que es va idear el projecte fa nou anys, sucoses partides de diners públics per un 
valor aproximat de 130 milions d'euros. Aquest últim any, la Junta va destinar al complex 11,3 milions d'euros deixant a 
altres projectes públics de caràcter social sense un euro de finançament, entre ells un hospital i diversos centres sanitaris. 

Aprovada en ple boom immobiliari, i sota la promesa del Govern autonòmic de crear prop d'1.000 llocs de treball, l'única 
cosa que estava construïda fins al moment era alguns camins i zones d'accés, a més de dos edificis institucionals 
(l'anomenada 'Cúpula de l'Energia') als quals se'ls havia atorgat permís d'obres sense que s'hagués especificat per a què 
anaven a ser utilitzades. 

Font: 
Público (11 de desembre de 2013) 
http://www.publico.es/488424/el-constitucional-tumba-un-macroproyecto-urbanistico-en-soria 

Programa Estatal de Prevenció de Residus: fracàs a la vista 

El Programa Estatal de Prevenció de Residus, presentat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i aprovat pel 
Consell de Ministres de la setmana passada, representa un inventari de desitjos per cobrir el compromís que la Directiva 
2008/98 de la Comissió Europea exigeix: aconseguir un 10% de 
reducció en la generació de residus per 2020. 

És el que es ve a denominar ‘wishfull thinking’, un pensament il·lusori 
per confondre els desitjos amb la realitat i pretendre que la mera 
enunciació d'objectius permetrà el seu compliment, sense fixar 
compromisos i obligatorietats. 

Les pretensions del Programa de “evitar la generació de residus, 
disminuir el seu grau de perillositat o minimitzar els impactes dels 
residus generats prenent decisions en la concepció i fabricació dels 
productes”, estan molt bé, el problema resideix que els acords 
voluntaris sense mesures concretes vinculants s'han revelat com a 
inútils per aconseguir resultats satisfactoris. 

Cal trencar la relació de que un major nivell de desenvolupament 
impliqui inexorablement un augment de la quantitat de residus 
produïts per habitant i més especialment de la producció de residus urbans. Introduir una nova cultura amb els residus 
implica un canvi de model de gestió i el compromís de totes les parts concernides: fabricants, comerciants, usuaris, gestors 
de residus i Administració. Limitar aquest esforç a la mera “conscienciació ciutadana”, sense contemplar tota la cadena de 
valor del producte, i restringir les mesures a acords voluntaris, és una bestreta del fracàs del Programa. Les “guies de 
prevenció” i els “plans de minimització” i les “campanyes de sensibilització” es converteixen en cartes als Reis Mags si no van 
acompanyats de compromisos *verificables per a la seva implementació. 

El panorama de la gestió de residus al nostre país és desolador, la jerarquia de residus comunitària no solament no es 
compleix, sinó que està invertida: guanya per golejada la falsa solució de l'abocador, el reciclatge és insuficient, la 
reutilització no hi és ni se l’espera i la reducció és una paraula buida. En el recent Informe sobre abocadors de residus 
domèstics a Espanya realitzat per RETORNA es demostra com el 70% dels residus acaben enterrats en comptes de reciclats, 
com la fracció orgànica (42% de les escombraries) es malgasta i com els envasos es reciclen en escassa mesura. 

Font: Ecoticias 



 
12

Alternatives com recollir de manera diferenciada la fracció orgànica i compostar-la, implantar sistemes de devolució i tornada 
per als envasos o gravar l'abocament de les escombraries, que sí aconseguirien reduir de manera notable el volum de 
residus, no apareixen contemplades. 

No hi ha objectius concrets ni vinculants ni tampoc un pressupost per a l'aplicació del Programa: com es pot garantir 
d'aquesta guisa la jerarquia en la gestió de residus imposada per la normativa europea? Encara que la fita de reducció ja és 
de per si mateixa insuficient, només un 10% per a l'any 2020 respecte a la quantitat generada en 2010, ni tan sols aquest 
ínfim percentatge s’aconseguirà. 

L'obsolescència programada i l'escurçament de la vida útil dels objectes són realitats que la indústria imposa sense que 
l'Administració faci res, provocant residus innecessaris. El consumisme desaforat nadalenc ve a revelar cruament aquestes 
xacres. Cridem a la ciutadania a la contenció en el consum, a separar adequadament els residus per afavorir el seu 
reciclatge i a pressionar a l'Administració perquè l'alternativa de les tres erres (REDUCCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE) 
deixi de ser una quimera i es converteixi en una consolidada realitat. 

Font: 
Ecoticias (30 de desembre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/87226/noticia-medio-ambiente-Programa-Estatal-Prevencion-Residuos-fracaso-
vista 

L’aigua torna a l’aixeta pública 

L'Ajuntament de Manacor (Mallorca) no acabava de decidir-se. Malgrat la falta de manteniment de la xarxa de 
subministrament, de la pujada de tarifes, del problema dels alts nivells de nitrats detectats —es va recomanar als bebès i 
embarassades no beguessin aigua de l'aixeta—, no acabaven d'assumir la gestió del proveïment de l'aigua. I això que la 
remunicipalització del servei estava en l'agenda política des de 1997, quan el grup d'Esquerra Unida va fer la seva primera 
petició. El pas es va donar, finalment, el novembre passat, quan el Consistori va executar el rescat en detriment d'Aigües de 
Manacor, l'empresa privada que s'havia encarregat del negoci en els últims 27 anys. 

El cas del municipi mallorquí no és únic. Arteixo (A Corunya) va prendre la mateixa decisió al juliol passat. La Línia de la 
Concepció (Cadis), al setembre. I tres petites pedanies de Xerès (Guadalcacín, Estella i Torrecera) s'hi han sumat 
recentment. Però la desprivatització de l'aigua és encara una excepció a Espanya, on el 50% del proveïment continua en 
mans privades. A Europa, aquest percentatge es redueix al 30%. Al món, fins a un 10%. 

“El debat sobre la remunicipalització de l'aigua s'està 
obrint i creixen les plataformes i partits polítics que 
defensen aquesta tendència, però va molt lent”, analitza 
el secretari general de l'Associació Espanyola d'Operadors 
Públics de Proveïment i Sanejament (AEOPAS), Jaime 
Morell. En canvi, el gerent de l'Associació Espanyola de 
Proveïments d'Aigua i Sanejament (Aeas), Roque Gistau, 
li resta transcendència pels escassos casos existents. 

La pugna entre privatització i desprivatització és encara 
molt desigual en un país en el qual el proveïment de 
l'aigua és en alguns casos una font més de finançament 
públic. La titularitat del subministrament fins a les llars és 
municipal, però conviuen dos models de gestió: el públic 
o la concessió, que dóna el control a una empresa 

privada o a una societat mixta públic-privada, de gestió compartida. Aquest últim és el model que s'ha seguit, per exemple, 
a l'àrea metropolitana de Barcelona, quan l'any passat Agbar i el Govern metropolità van segellar una aliança per allargar les 
concessions d'aigua d’Agbar en 23 municipis de la seva influència. Només aquesta reprivatització afecta a gairebé tres 
milions de persones. A Espanya, en l'últim parell d'anys, s'ha produït una dotzena de casos de municipis que han decidit 
assumir per complet el proveïment de l'aigua. Alguns altres l'hi plantegen o, fins i tot, han iniciat les tramitacions necessàries 
per fer-ho efectiu. El procés és lent: les remunicipalitzacions executades aquest any afecten a una mica menys de 150.000 
consumidors. 

El gran però que pesa a Espanya resideix en el tipus de municipis que s'han pujat a aquest carro. Són tots de petites 
dimensions, res a veure amb els dos grans exemples europeus en un procés que ha guanyat força mitjançant plataformes 
ciutadanes i que no sap de colors polítics, com sí ocorre en el cas espanyol. L'Ajuntament de París va donar en 2008 cop de 
porta a dues grans multinacionals de capital francès (Suez i Veolia) per recuperar Eau du Paris, i el de Berlín va prendre una 
via semblant al novembre passat per recobrar la Berlin WasserBetrieb. El problema del cas alemany és i serà el seu alt cost. 
L'Administració berlinesa haurà de recomprar el 49,1% de les accions que va vendre de la seva companyia de 
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subministrament en 1999. El preu: 590 milions d'euros que s'embutxacarà Veolia i altres 650 milions que aniran a parar a 
RWE. 

“Per remunicipalitzar ha d'existir un compromís polític i, a partir d'aquí, aconseguir un acord per expulsar l'operador privat”, 
assenyalava Emilio Pachón, el gerent d'Aigües del Huesna, en unes jornades sobre remunicipalització de l'aigua organitzades 
a Barcelona el passat 26 de novembre per la plataforma Aigua és Vida i l'aliança global Reclaiming Public Water. En la 
societat Aigües del Huesna es troba potser l'origen del moviment remunicipalitzador a Espanya. Són 17 municipis sevillans, 
amb uns 300.000 habitants en el seu conjunt, que van decidir fer marxa enrere en el procés privatitzador que se'ls havia 
plantejat per assegurar-se el subministrament de l'aigua en 1994. Aquella privatització va acabar en un munt de sobrecostos 
en les inversions projectades i d'incompliments que en 2007 van derivar en un expedient de rescat de la concessió i en 
l'engegada d'una empresa pública que s'encarrega de proveir aigua a aquests municipis. El major té 50.000 habitants; el 
menor, amb prou feines 300. 

David McDonald, un dels autors de ‘Remunicipalització: La tornada de l'aigua a mans públiques (Transnational Institute, 
2013), assenyala que la volta del subministrament de l'aigua a mans públiques pot tenir diverses motivacions. En ocasions 
fracassa la mateixa empresa concessionària, incapaç d'assumir les condicions del seu contracte. En unes altres són els 
municipis els que acaben entenent que l'explotació d'un servei públic genera beneficis per a una empresa privada i, per tant, 
més costos en la factura per al ciutadà que podrien evitar-se. “Molts alcaldes van dir que era necessari reduir el deute i, fins 
i tot, que la gestió privada era més eficient, però el resultat ha estat que els preus són més alts i que els beneficis són per a 
les empreses”, resumeix sobre la situació actual Christa Hecht, de l'Associació d'Operadors Públics d'Alemanya. 

En el cas de Medina Sidonia, un altre municipi gadità que el 2003 va decidir crear la seva pròpia empresa pública —Aigües 
de Medina— per gestionar el proveïment de l'aigua, el factor preu va ser important. Però el gerent d’AEOPAS, Luis Babiano, 
també assegura que, des que es va recuperar la gestió pública, en el municipi no hi ha hagut corts d'aigua, ni tan sols amb 
la irrupció de la crisi econòmica. La pròpia pàgina web de l'empresa Aigües de Medina assenyala que la decisió de 
remunicipalitzar “va ser presa amb una ferma voluntat de millora del servei en tots els seus aspectes, així com de repercutir 
directament els beneficis generats en el municipi”. 

Alguna cosa semblant va succeir a Eau de Paris quan es va optar per la gestió pública. El seu gerent, Bruno Inguyen, 
assegura que la gestió pública sense repartiment de dividends i amb un major control de les inversions suposa estalviar 35 
milions d'euros a l'any i ha permès rebaixar la tarifa de l'aigua un 8% en un parell d'anys, a més de duplicar el fons de 
solidaritat pels més pobres, els que no poden pagar la factura. La rebaixa de la tarifa és també un dels arguments utilitzats 
per les tres pedanies que han decidit excloure's del contracte de l'aigua de Jerez de la Frontera que es va quedar Aqualia, 
del grup FCC, a l'abril passat. Els seus 4.000 famílies pagaran un preu més baix que la resta del municipi en sumar-se al 
projecte de la Mancomunitat de la Serra de Cadis. Segons Paco López, de la Coordinadora de l'Aigua de Jerez, aquesta 
diferència tarifària aconseguirà el 30%. “Tenim motius de tot tipus per apostar per aquest model, però sobretot perquè no 
hem trobat encara una ciutat a Espanya amb l'aigua privatitzada en la qual estiguin contents”, assenyala. 

Però McDonald subratlla que l'estalvi i l'eficiència del servei públic no han de ser els únics factors a l'hora de decidir la 
reversió d'una concessió. Ell també assaona el seu discurs remunicipalitzador amb conceptes com a “equitat”, “solidaritat 
pública” i fins i tot “democratització” de la gestió pública, en la qual han de participar plataformes ciutadanes. És a dir, tenir 
en compte als més necessitats i apropar la gestió de l'aigua a la societat. Alfons Molons és el president d'Aigües d’Arenys, 
una empresa pública d'Arenys de Munt (Barcelona) que va deixar de ser privada en 2011. En la seva opinió, remunicipalitzar 
no ha de significar baixar tarifes, “perquè la gent ha de saber el que costa l'aigua”. “De fet”, assenyala, “no paguem tant per 
l'aigua que consumim sinó per tenir la seguretat d'obrir l'aixeta i saber que ens va a sortir aigua”. Malgrat aquest discurs, la 
companyia ha introduït innovacions socials en la tarificació de l'aigua per beneficiar a les famílies —es té en compte el 
nombre de membres d'una llar en el tram més baix— i castigar els consums domèstics poc sostenibles. 

Molons evita criticar a Sorea (del grup Agbar), l'empresa que s'encarregava del subministrament de l'aigua a la seva ciutat i 
que ara reclama a l'Ajuntament 600.000 euros en concepte d'inversions que la companyia diu haver fet i que una auditoria 
de la Diputació de Barcelona, en canvi, nega que el Consistori hagi de pagar. El cas està en els tribunals i amenaça a un 
municipi d'amb prou feines 8.000 habitants i un pressupost d'una mica més de sis milions d'euros. 

Fins ara, les privatitzacions han tingut un clar objectiu: el finançament extraordinari que aconsegueixen amb això les 
Administracions i restar despesa corrent a les seves partides pressupostàries. En aquests mateixos arguments es troben ara 
els problemes per desprivatitzar la gestió de l'aigua, amb les arques municipals patint la crisi amb una reducció d'ingressos. 
“El rescat es pot demanar, però implica retornar la quantitat del cànon concessional i fins i tot pagar una indemnització per 
lucre cessant. I això ho fa impossible”, assenyala el secretari general d’AEOPAS. A més, els municipis que optin per aquesta 
via hauran d'assumir importants inversions en el manteniment de la xarxa. 

“A més, les concessions es fan a 20 o 30 anys vista, la qual cosa encareix encara més qualsevol procés”, explica Albert 
Testart, gerent del Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya (Congiac), una plataforma de caràcter públic que 
assessora en temes hídrics i fins i tot assumeix la gestió del subministrament d'aquells municipis que li sol·liciten. Testart 
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explica que molts Ajuntaments són tan conscients de la impossibilitat de rescatar concessions d'aigua que l'única cosa que 
reclamen és “una guia per controlar a l'empresa concessionària, ja que l'opacitat és total”. “Nosaltres vam proposar en 1997 
que es municipalitzara l'aigua a Manacor després d'anys reclamant que es publiqués el plec de condicions del concurs”, 
explica Manel Carmona, coordinador general d'Esquerra Unida a Balears. A partir del moment en el qual aquest va ser 
públic, es va poder començar a controlar la concessió. “A Espanya no tenim amb prou feines regulació, no hi ha 
controladors, existeix obscurantisme…”, enumera els contres de la privatització Jaime Morell, qui creu tenir les claus per 
facilitar una reforma contraprivatitzadora. “S'ha de legislar perquè el que s'ingressa per aigua torni en forma d'inversions a 
l'aigua i perquè es pugui veure fàcilment en el rebut quin quantitat del que es paga es va directament a l'empresa 
concessionària i no al servei”. Aigua és Vida, una plataforma formada per associacions veïnals i ecologistes de Catalunya, ha 
analitzat recentment les despeses d’Agbar i ha arribat a la conclusió que el 56% del cost de la factura en 23 municipis de 
Barcelona no té a veure amb el servei de l'aigua per se, sinó amb partides vinculades a crèdits, impostos, publicitat i 
beneficis (d’Agbar i dels seus proveïdors), entre uns altres. 

Morell insisteix que “el que no pot ser és que una empresa, pública o no, destini recursos d'un dret humà com és l'aigua a 
altres serveis”. És un punt de vista que comparteix el gerent de l'Associació Espanyola de Proveïments d'Aigua i Sanejament, 
qui defensa que qualsevol model de gestió és vàlid i fins i tot aposta per la convivència, però lamenta “la perversió del 
model” que es cobrin concessions o cànons per a la depuració de l'aigua i que, en canvi, aquests diners acabi desviat per a 
altres finalitats. 

McDonald advertia al novembre que el *marchamo d'empresa pública tampoc garanteix gens quant a qualitat. “No per ser 
públic funciona tot bé”, indicava, per acabar criticant a aquelles empreses depenents de l'Administració que, al final, actuen 
com una companyia privada més. “Aquestes que es van a Amèrica Llatina o a Àfrica a la recerca de concursos per 
aconseguir beneficis i que actuen com a privades a l'estranger”, deia. 

Font: 
El País (3 de gener de 2013) 
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Catalunya: 

El 43% d'incidents nuclears a Espanya es produeixen a Ascó i Vandellòs. En concret, els dos reactors d'Ascó 
han comunicat 7 notes informatives -de major importància i que han de comunicar-se en menys de 24 hores- 
i 3 ressenyes, mentre que Vandellòs II ha informat de 4 notes i 4 ressenyes. 

El percentatge de successos que registren els tres reactors instal·lats a Catalunya es manté estable durant els últims anys, 
amb fluctuacions entre el 40% i el 60% del total -a Espanya existien vuit reactors fins al tancament de la burgalesa Santa 
María de Garoña-, encara que el 2013 el conjunt de successos registrats ha consolidat el seu descens respecte als anys 
anteriors i es manté per sota del mig centenar. El CSN va rebre en 2011 la notificació de 66 successos -22 a les nuclears 
catalanes-, una xifra que va caure a 46 l'any següent -26 a Catalunya- i que ratifica ara aquesta tendència a la baixa. 

El pitjor moment de l'any per a Ascó va ser entre abril i juny, amb quatre notes informatives relatives al seu segon reactor, 
que va estar parat per recarrega de combustible, encara que dos d'elles van estar motives per parades no programades. En 
el cas de Vandellòs, entre octubre i desembre, també coincidint amb el seu tradicional recarrega de combustible, es van 
notificar dos ressenyes i tres notes informatives, una d'elles també generada per un descens de potència imprevist en el 
reactor. 

Els successos notificats per les plantes que opera l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), a diferència d'altres anys, no 
han passat del nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES), el més baix possible i que no suposa cap 
problema per al medi ambient ni els treballadors. 

Font: 
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El Mediterrani com mai l’has vist, nova exposició de Cosmocaixa  

Riquesa, cultura, recerca científica i reptes ambientals es donen cita en una mostra on destaquen la didàctica i les 
possibilitats de participació dels visitants. L'exposició sobre el Mediterrani és un dels grans projectes d'aquest curs de l'Obra 
Social 'la Caixa' a l'àrea de ciència i medi ambient, i es pot visitar fins a desembre de 2014 en Cosmocaixa Barcelona (carrer 
d'Isaac Newton, 26). 

Si el Mediterrani no és l'únic mar entre terres del planeta també és cert que la nova exposició de Cosmocaixa tampoc és la 
primera mostra sobre aquest espai entre el mar i la Terra. Malgrat això, potser sigui aquesta la primera ocasió en què de 



 
15

forma relativament senzilla i amb molta càrrega didàctica, una exposició sobre el Mediterrani aconsegueix enllaçar valors 
eterns com la naturalesa i la cultura, amb els coneixements més actuals sobre recerca científica i protecció ambiental 
d'aquest mar entre terres. 

En aquest sentit, la mostra permet apropar-se a "aquest mar des dels seus orígens, descobrint les seves particularitats 
biològiques i geològiques, i mostrant alguns dels actuals programes de recerca científica, com poden ser el Sistema 
d'Observació i Predicció Costanera situat en les Illes Balears, el primer laboratori submarí i un petit robot que recull mostres 
del fons marí, entre uns altres. Tots ells promouen la sostenibilitat i subratllen la importància de la ciència en la 
conservació", segons destaquen els organitzadors. 

Entre els espais més atractius de l'exposició, els visitants poden internar-se en un banc de tonyines, sentir els sons que 
emeten els cetacis i descobrir que fa uns sis milions d'anys aquest mar es va assecar, transformant-se en un desert, i que 

posteriorment, gràcies a un moviment de plaques tectòniques, es va 
convertir de nou en el mar Mediterrani. 

Constitueix una part innovadora de l'exposició la introducció d'elements 
en els quals el públic ha col·laborat directament, ja que mitjançant 
diferents accions s'han ajudat a crear alguns mòduls, com el mapa de 
les sorres del Mediterrani o l'espai que posa punt final a l'exposició, on 
els visitants podran veure com ha anat canviant el seu propi punt de 
vista des de l'inici fins al final de la mostra. 

La directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Durán, ha 
destacat que l'exposició ha comptat amb participació ciutadana, ja que 
hi ha hagut gent que ha dissenyat el cartell i ha contribuït enviant 254 

fotos d'espècies i gairebé 100 mostres de sorra de platges del 
Mediterrani. A més, durant l'acte de presentació de la mostra, Elisa 
Durán ha volgut subratllar que Cosmocaixa connectarà l'exposició 
amb l'àrea cultural de Caixaforum a través d'entrades i accions 
conjuntes, i ha recalcat "la connexió digital" com a singularitat de 
l'exposició, que ha innovat en l'àmbit tecnològic introduint, entre 
altres coses, codis QR. 

El sotsdirector de l'Àrea de Ciència i Medi ambient de la Fundació La 
Caixa, Ignasi López-Verdeguer, ha presentat els detalls de l'exposició 
amb especial atenció a la recerca científica que duen a terme 
diversos equips internacionals, alguns dels quals expliquen també 
amb el suport d'Obra Social 'la Caixa'. 

Entre altres apartats d'importància, Ignasi López-Verdeguer ha recordat que el Mediterrani regenera les seves aigües 
lentament i acull una gran quantitat d'activitats humanes, elements a tenir en consideració a l'hora de protegir la rica 
biodiversitat de les seves aigües i ecosistemes. 

En aquest sentit, diversos elements de la part final de l'exposició mostren els treballs científics dirigits a conèixer i protegir li 
vida natural en el Mediterrani. L'exposició ha comptat amb l'adreça científica de Carlos Duarte, professor de recerca en el 
departament de Recursos Naturals de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, centre mixt del CSIC i la Universitat de les 
Illes Balears.  

Font: 
La Vanguardia (12 de desembre de 2013) 
http://www.lavanguardia.com/natural/20131210/54396031443/el-mediterraneo-como-nunca-lo-has-visto-nueva-exposicion-
de-cosmocaixa.html 

Els boscos cremats podran transformar-se en sòl agrícola. Catalunya aprovarà una normativa per permetre de 
forma excepcional les roturacions agrícoles per evitar nous focs  

Els terrenys forestals incendiats podran ser transformats en terrenys agrícoles a Catalunya per evitar l'expansió dels grans 
incendis, segons una modificació de la llei forestal catalana, que data de 1988. Així ho preveu l'avantprojecte de llei dels 
pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve. La proposta de modificació legal estableix que l'extracció de la fusta 
cremada i de les roturacions per preparar el terreny agrícola podran ser autoritzades de manera excepcional com a mesura 
per prevenir els incendis.           

 
Foto: lavanguardia.com 

 
Foto: lavanguardia.com 
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Xavier Clopés, sotsdirector general de Boscos de la Generalitat, ha indicat que la superfície forestal catalana ha augmentat 
en unes 130.000 hectàrees en els últims deu anys. L'objectiu d'aquesta modificació legal seria dividir els sòls forestals a 
Catalunya, que formen grans extensions, i reduir així les masses arbòries contínues "per prevenir l'expansió dels incendis". El 
Departament d'Agricultura de la Generalitat té previst accelerar aquest tipus d'actuacions. D'aquesta manera, quan se 
sol·liciti aquesta transformació en usos agrícoles i l'Administració no doni una resposta en un termini de tres mesos, 
s'entendrà que l'autorització ha estat concedida. 

La mesura ha estat criticada per alguns sectors per els qui el prioritari és evitar donar donar el més mínim benefici a els qui 
puguin produir un incendi. "Si algú té motius per produir un incendi, ara podrien tenir més", van agregar les mateixes fonts. 
Aquests sectors també assenyalen que, en moltes ocasions, els incendis es donen en zones amb presència humana, per la 
qual cosa si es dóna aquesta transformació, existeix el risc que zones densament poblades perdin sòl forestal. Els crítics amb 
aquest canvi normatiu també creuen que la reducció del bosc hauria de donar-se en el context d'un pla més ordenat i no a 
partir dels incendis. 

Xavier Clopés insisteix que en les imatges comparatives permeten comprovar com el bosc ha anat creixent en moltes 
comarques catalanes de forma alarmant en detriment dels cultius. Al seu judici, és necessari revertir aquesta situació 
perquè, "si ho deixem tot igual i no fem gens, el risc d'incendis continuarà", va indicar el sotsdirector general de Boscos. 
Clopés va afirmar que "en absolut es donarà una transformació a sòl urbanitzable". 

El Departament d'Agricultura pretén que les construccions aïllades agrícoles, i no només les urbanitzacions, tinguin un 
perímetre exterior de protecció que actuï com a tallafocs. "Les zones de cultiu pot parar grans sinistres", afegeix Clopés. A 
Catalunya hi ha en l'actualitat més d'1,3 milions d'hectàrees de superfície forestal, que en més d'un 86% estan ocupades per 
bosc dens, en la seva majoria coníferes. Aquest any s'han cremat entorn d'unes 1,000 hectàrees, una xifra molt per sota de 
les 15.000 arrasades pels incendis durant el 2012. 

Font: 
La Vanguardia (2 de desembre de 2013) 
http://www.lavanguardia.com/natural/20131202/54395096426/los-bosques-quemados-podran-transformarse-en-suelo-
agricola.html 

Una guia homogeneïtza per primera vegada a Catalunya el càlcul de les emissions de contaminants a 
l'atmosfera  

El document, del Departament de Territori i Sostenibilitat, permet estimar les emissions de diferents fonts, com per exemple 
un habitatge, el transport aeri, terrestre i marí o les dels cultius i sòls agrícoles. És d'especial utilitat per a la Planificació de 
models de mobilitat, models energètics, avaluació de l'eficiència energètica en la construcció i per a l'avaluació del 
comportament d'infraestructures. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha editat una guia de càlcul d'emissions de contaminants a l'atmosfera que 
permet estimar les emissions de diferents fonts antropogèniques i naturals accelerades per l'activitat humana. La guia s'ha 
elaborat a partir dels criteris de l'Agència Europea del Medi ambient i s'actualitzarà anualment. Aquest document 
homogeneïtza per primera vegada a Catalunya les diferents fórmules de càlcul d'emissions i és d'especial utilitat per la 
Planificació de models de mobilitat, models energètics, avaluació de l'eficiència energètica en la construcció i per a 
l'avaluació del comportament d'infraestructures, tant en la fase de disseny com en la d'explotació. 

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. 
 
Com a eina didàctica, s'ha creat una calculadora d'emissions de 
contaminants atmosfèrics que és una aplicació que calcula les emissions del 
consum domèstic de combustibles i les emissions del tràfic per a dos 
contaminants , òxids de nitrogen ( NOx ) i partícules de diàmetre inferior a 
10 micròmetres ( PM10 ). En aquest cas, quan es parla d'emissions de tràfic, 
s'han considerat les emissions dels vehicles que hi ha actualment al mercat. 
 
Tant la guia com la calculadora es poden consultar a la web del 
departament: www.gencat.cat/territori (Medi ambient i sostenibilitat > 

Atmosfera > Contaminació atmosfèrica). 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (23 de desembre de 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=238743&idioma=0&departament=45&canal=46 

 
Foto: gencat.cat 
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Aprovació dels Plans d'acció en matèria de contaminació acústica de les aglomeracions del Baix Llobregat I i 
del Barcelonès II 
 
Els plans d'acció de les aglomeracions s'elaboren a partir dels mapes estratègics de soroll on figura la població exposada a 
determinats nivells de soroll 
 
Aquests plans contenen les mesures concretes, amb la finalitat de mantenir la qualitat de l'entorn acústic quan sigui 
satisfactòria i reduir el nivell de soroll ambiental quan faci mancada, i, en particular, quan els nivells d'exposició puguin tenir 
efectes sobre la població, objectiu final de la Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (23 de desembre de 2013) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2
4340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=det
all&contentid=fed541c3b8e13410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
URV-CEDAT: 
 
Defensa de la tesis doctoral de la Sra. Marina Rodríguez Beas 
 
Dimarts passat 17 de desembre, a les 11h, a la Sala de Vistes del Campus 
Catalunya, la Sra. Marina Rodríguez Beas, becària del Departament de Dret 
Públic, i exalumna del Màster oficial de Dret Ambiental, va defensar la seva tesi 
doctoral, amb títol “El comerç a l’ordenament jurídic espanyol. L’urbanisme 
comercial i la sostenibilitat urbana”, codirigida per la Dra. Judith Gifreu Font i la 
Dra. Lucía Casado Casado. 

El tribunal de l'acte va estar compost pel Dr. Luciano Parell Alfonso, Catedràtic 
de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III; el Dr. Manuel Ballbé Mallol, 
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Dra. Helena Villarejo, professora titular de la Universitat de Valladolid. La tesi va 
ser qualificada amb la nota d'excel·lent cum laude.      

Font:  
CEDAT (17 de desembre de 2013) 
 
Presentació del documental ‘Cooperació per al desenvolupament a la URV. Medi Ambient y Drets Humans a 
l’Equador’ 
 
Dijous passat 19 de desembre, a les 18,30h, va tenir lloc, a la sala de juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili, la presentació del documental ‘Cooperació al desenvolupament en la URV. Medi ambient i Drets 
Humans a Equador’. El documental, dirigit per Miquel Carrillo, mostra les contribucions que té, tant per a la societat com per 
a la comunitat universitària, la cooperació al desenvolupament exercida per la URV, a partir de l'anàlisi d'un projecte de 
cooperació que s'està executant en Francisco de Orellana, un municipi petrolier de l'Equador. 
 
Aquest projecte és un exemple paradigmàtic de cooperació en xarxa, per comptar amb el suport d'un gran entramat 
d'agents molt diversos. En ell estan o han estat implicats entitats de la societat civil equatoriana i catalana, com ara 
Enginyeria Sense Fronteres (ESF); agents diversos de la comunitat universitària com el Centre de Cooperació al Desenvolupo 
‘URV Solidària’, el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) -a través de la seva clínica jurídica-, o 
estudiants i professors procedents de diferents disciplines; i institucions públiques com el govern i l'administració del 
municipi equatorià o l'Ajuntament de Tarragona. El documental recull el testimoniatge de diverses de les persones que han 
col·laborat en aquest projecte. 
 
Després de la projecció del documental es va desenvolupar una taula rodona, moderada per Joan Fuster (tècnic del Centre 
de Cooperació al Desenvolupo ‘URV Solidària´ en la qual van participar algunes de les persones que comparteixen les seves 
experiències en el documental, entre ells diversos membres del CEDAT. Es va comptar amb la presència de Miquel Carrillo 
(director del documental); la Dra. Susana Borràs (professora de Dret a la URV i investigadora del CEDAT); la Sra. Beatriz 
Felipe (investigadora predoctoral del CEDAT i coordinadora de ESF a Tarragona); el Sr. Carlos Alcalde (Exestudiante 
d'enginyaria de la URV i actual becari de ESF a Tarragona); i la Sra. Marina Vidal (tècnica de Cooperació de l'Ajuntament de 
Tarragona). A l'acte van assistir altres estudiants i professors que van intervenir activament en el debat. 
 



 
18

Paral·lelament, mentre l'acte es desenvolupava, en el vestíbul de la primera planta de l'edifici de la Facultat de Ciències 
Jurídiques, enfront de la sala de Juntes, es va exhibir l'exposició "Paradís verd, futur negre?", dissenyada per estudiants del 
CEDAT participants en el projecte.  
 
Font 
CEDAT (19 de desembre de 2013) 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php#486 
 
AAEDAT 
 
I Jornada de Drets dels Animals 
 
El passat 9 de desembre entre les 15:30 i les 19 es va celebrar a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV la I 
Jornada de Drets dels Animals, organitzada per l'Associació d'Alumnes i *Exalumnos de Dret Ambiental de Tarragona. 
 
L'acte, celebrat en el marc de les Jornades de Difusió de Dret Ambiental que anualment celebra l’AAEDAT, va tenir com a 
objectiu crear un espai de reflexió i debat, obert al conjunt de la comunitat universitària i a la societat en general, sobre la 
qüestió de la dignitat i els drets dels animals, un tema que sol passar bastant desapercebut en els plans d'estudis de les 
Facultats de Dret.   
 
La jornada va pretendre abordar la qüestió, donant veu a dues 
perspectives diferents, amb la finalitat de posar sobre la taula les 
discrepàncies i punts d'acord entre elles. D'una banda, es va abordar el 
tema des de l'òptica de la societat civil, a través de la ponència del Sr. 
Antoni Teixidó, membre de la Plataforma Iniciativa Animalista, qui va 
parlar sobre la discriminació especista. D'altra banda, es va comptar 
amb la ponència del Sr. José Antonio García, membre de l'Institut de 
Drets Humans de la Universitat de València, qui va aportar una visió 
jurídica i acadèmica sobre la qüestió. 
 
La Dra. Ángeles Galeano va ser l'encarregada de moderar l'acte, així 
com de recapitular i contrastar les idees aportades per tots dos 
conferenciants. 
 
Després de la intervenció dels ponents, es va desencadenar un intens i fructífer debat entre els assistents, amb el qual es va 
posar de manifest l'àmplia i controvertida que és la temàtica i la necessitat de reproduir aquest espai en anys propers.   
 
Font:  
CEDAT (9 de desembre de 2013) 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
 
Directiva 2013/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es 
modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les piles i acumuladors i als 
residus de piles i acumuladors, pel que fa a la posada al mercat de piles i acumuladors portàtils que 
continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèctriques sense fils, i de piles botó amb un baix contingut 
de mercuri, i es deroga la Decisió 2009/603/CE de la Comissió. 
  
Per a més informació: 
DOUE L 329 de 10.12.2013, p. 5/9. 
http://www.boe.es/doue/2013/329/L00005-00009.pdf 
  
Decisió d'Execució de la Comissió, de 6 de desembre de 2013, per la qual s'estableix el format per a la 
notificació de la informació sobre l'adopció i les revisions substancials dels plans de gestió de residus i dels 
programes de prevenció de residus [notificada amb el número C (2013) 8641]. 
  
Per a més informació: 
DOUE L 329 de 10.12.2013, p. 44/48. 
http://www.boe.es/doue/2013/329/L00044-00048.pdf 
 

 
Foto: AAEDAT 
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Reglament (EURATOM) nº 1314/2013 del Consell de 16 de desembre de 2013 relatiu al Programa de Recerca 
i Formació de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (2014-2018) que complementa Horitzó 2020, 
Programa Marc de Recerca i Innovació.  
 
Per a més informació:  
DOUE L 347 de 20.12.2013, p. 948/964.  
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00948-00964.pdf 
 
Reglament (UE) nº 1300/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons 
de Cohesió i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 1084/2006.  
 
Per a més informació: 
DOUE L 347 de 20.12.2013, p. 281/288.  
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00281-00288.pdf 
 
Reglament d'Execució (UE) nº 1364/2013 de la Comissió de de 17 de desembre de 2013 que modifica el 
Reglament (CE) nº 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) nº 834/2007 
del Consell en el que concerneix a la utilització de juvenils de l'aqüicultura no ecològica i de material de 
reproducció de mol·luscs bivalves no ecològics en l'aqüicultura ecològica. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 343 de 19.12.2013, p. 98/99.  
http://www.boe.es/doue/2013/343/L00029-00030.pdf 

Reglament (UE) No 1293/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2013 relatiu a 
l'establiment d'un Programa de Medi ambient i Acció pel Clima (LIFE) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
n. 614/2007.  
 
Per a més informació: 
DOUE L 347 de 20.012.2013, p. 185/208. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:ES:PDF 
 
Decisió No 1386/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de novembre de 2013 relativa al 
Programa General d'Acció de la Unió en matèria de Medi ambient fins a 2020 «Viure bé, respectant els límits 
del nostre planeta». 
  
Per a més informació: 
DOUE L 354 de 28.12.2013, p. 171/200. 
http://www.boe.es/doue/2013/354/L00171-00200.pdf 
  
Decisió d'execució de la Comissió de 3 de maig de 2013 relativa al finançament del programa de treball per 
2013 sobre eines informàtiques en l'àmbit de la seguretat alimentària, la salut animal, el benestar dels 
animals i la fitosanitat. 
  
Per a més informació: 
DOUE L 127 de 04.05.2013, p. 3/13. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:127:0003:0013:ES:PDF 
 
Espanya: 
 
Ley 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 309 de 26 de desembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf 
 
Ordre AAA/2394/2013, de 18 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARM/3085/2009, de 13 de 
novembre, per la qual s'aprova el Reglament de l'Ordre Civil del Mèrit Mediambiental. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 305 de 21 de desembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13433.pdf 
 
Reial decret 1015/2013, de 20 de desembre, pel qual es modifiquen els annexos I, II i V de la Llei 42/2007, 
de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
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Per a més informació:  
BOE, núm. 305 de 21 de desembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13432.pdf 
 
Catalunya: 

Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 

Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6529 de 27 de desembre de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6529/1331506.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA  
 
Unió Europea: 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 12 de desembre de 2013. Processos penals contra Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12) i Belgian Shell NV (C-242/12). Peticions de decisió 
prejudicial: Rechtbank et Rotterdam - Països Baixos. Medi ambient - Residus - Concepte - Directiva 
2006/12/CE - Trasllats de residus - Informació a les autoritats nacionals competents - Reglament (CEE) nº 
259/93 - Existència d'una acció, d'una intenció o d'una obligació de desprendre's d'una substància o d'un 
objecte. Assumptes acumulats C-241/12 i C-242/12. 
 
Per a més informació: 
Eur-Lex. Asunto C-241/12 y C-242712/ 12.12.2013. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0241:ES:HTML 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 12 de desembre de 2013. Ragn-Sells AS contra Sillamäe 
Linnavalitsus. Petició de decisió prejudicial: Tartu Ringkonnakohus - Estònia. Procediment prejudicial - 
Directiva 2008/98/CE - Gestió de residus - Article 16, apartat 3 - Principi de proximitat - Reglamento (CE) nº 
1013/2006 - Trasllats de residus - Residus municipals barrejats - Residus industrials i residus de la 
construcció - Procediment d'adjudicació d'una concessió de serveis relatius a la recollida i el transport de 
residus generats en un terme municipal - Obligació del futur adjudicatari de transportar els residus recollits a 
instal·lacions de tractament designades per l'autoritat que atorga la concessió - Instal·lacions de tractament 
apropiades més properes. Assumpte C-292/12. 
 
Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudència del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbfe532033b69c4ace9d07ba5867fb1c94.e34Kaxi
Lc3qMb40Rch0SaxuMbhv0?text=&docid=145521&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=37958
5 
 
Sentència del Tribunal General (Sala Primera ampliada) de 13 de desembre de 2013. Hongria contra Comissió 
Europea. Aproximació de les legislacions - Alliberament intencional en el medi ambient de OMG - Procediment 
d'autorització de comercialització - Dictàmens científics de la EFSA - Comitologia - Procediment de 
reglamentació - Vicis substancials de forma - Examen d'ofici. Assumpte T-240/10. 
  
Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145620&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=53100 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 19 de desembre de 2013. Comissió Europea contra 
República de Polònia. Incompliment d'Estat - Utilització confinada de microorganismes modificats 
genèticament - Directiva 2009/41/CE - Transposició incorrecta i incompleta. Assumpte C-281/11. 
 
Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145911&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=53100 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 19 de desembre de 2013. Fish Legal i Emily Shirley contra 
Information Commissioner i uns altres. Petició de decisió prejudicial: Upper Tribunal (Administrative Appeals 
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Chamber) - Regne Unit. Remissió prejudicial - Conveni d’Aarhus - Directiva 2003/4/CE - Accés del públic a la 
informació en matèria mediambiental - Àmbit d'aplicació - Concepte de "autoritat pública" - Empreses de 
sanejament i subministrament d'aigua - Privatització del sector de l'aigua a Anglaterra i País de Gal·les. 
Assumpte C-279/12. 
 
Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145904&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=53100 

Espanya: 

Sentència de l'Audiència Nacional de 16 de desembre 2013 (Sala del Contenciós, Secció 7ª). Impugnació dels 
acords de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer aprovatoris dels Cànons de Regulació dels sistemes 
hidràulics Xúquer-Túria, subsistemes Contreras i Benaixeve-Loriguilla; de la Tarifa d'Utilització de l'Aigua del 
Canal Camp del Túria; i de la Liquidació núm. 12595, per import de 230.996,12 Euros, del Cànon de Regulació 
de l'Embassament de Contreras, tots ells corresponents a l'exercici 2009. 
 
Font: 
Consell General del Poder Judicial. CENDOJ. SAN 5379/2013.  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6916291&links=ambiental
&optimize=20131223&publicinterface=true 
 
Ple. Acte 267/2013, de 19 de novembre de 2013. Inadmet a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat 851-2013, 
plantejada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 d'Elx en relació amb l'article 8.1 b) del text refós 
de la Llei de sòl, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. 
 
Font: 
BOE de 19.12.2013, p. 50/57.  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13346.pdf 
 
Catalunya: 

Sentència nº 510/2013 de la Secció 2ª de l'Audiència Provincial de Tarragona de 21 de novembre de 2013. 
Recurs nº733/2013. Ponent D. José Manuel Sánchez Siscart. Art. 336 i 335 CP; principi de legalitat penal; 
mitjans de caça; espècies amenaçades; interpretació restrictiva; absolutòria.  

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6920859&links=medio%2
0ambiente&optimize=20140103&publicinterface=true 

Sentència nº313/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona de 12 de novembre de 2013. Secció 
7ª. Recurs número 58/2013. Ponent D. Federico Vidal Grases. Abocaments de residus de construcció; 
presumpció de veracitat actes d'inspecció; proporcionalitat de la sanció; desestimatòria.  

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6920021&links=medio%2
0ambiente&optimize=20140102&publicinterface=true 
 
ARTíCLES 
 
Autopistes verdes: noves estratègies per gestionar les carreteres com a hàbitats.  
La nova presència de la Xina a l'Àrtic: Un indici del futur desenvolupament.  
Anàlisi sobre el compliment legal de les inversions en el servei públic de l'Aigua a Buenos Aires, Argentina.  
La revitalització del centre històric de Màlaga i el soroll.  
A Question of Security? Inuit Tapiriit Kanatami and Securitization in the Canadian Arctic. 
 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
Llibres i Monografies 
Fuentes i Gasó, J. R.; Casado Casado, L.; Gifreu i Font, J. (Dirs.), Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y 
Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
Borràs Pentinat, S. (Dir.), Retos y Realidades de la Adaptación al Cambio Climático. Perspectivas Tecnico-Jurídicas, 
Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2013. 
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Capítols de llibre i artícles en revistes 
Román Martín, L., “Los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de Bolivia y Ecuador”, en Pigrau 
Solé, A. (ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia 
y Ecuador, Valencia: Tirant lo blanch, 2013, pp. 333-370.  
De la Varga Pastor, A., “Autonomía indígena: del reconocimiento formal a la ejecución material “, en Pigrau Solé, A. (ed.), 
Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, 
Valencia: Tirant lo blanch, 2013, pp. 371-414.  
Nogueira López, A., “Responsabilidad por daños ambientales”, en Casares Marcos, A.; Quintana López, T. (Dirs.), La 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Estudio general y ámbitos sectoriales, Vol. 2, Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013, pp. 1225-1260. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 
Nadakavukaren Schefer, Krista. Poverty and the International Economic Legal System. Duties to the World’s Poor. 
Cambridge University Press: Cambridge, 2013. 
Pierik, Roland; Werner, Wouter (eds.). Cosmopolitanism in Context. Perspectives from International Law and Political 
Theory. Cambridge University Press: Cambridge, 2010. 
Sands, Philippe; Peel, Jacqueline; Fabra, Adriana y MacKenzie, Ruth. Principles of International Environmental Law. 3ra ed., 
Cambridge University Press: Cambridge, 2012. 
Sellers, M.N.S. (ed.). Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law. Cambridge University Press: 
Cambridge, 2011. 
Viñuales, Jorge. Foreign Investment and the Environment in International Law. Cambridge University Press: Cambridge, 
2012. 
 
AGENDA  
 
12th IUCNAEL Colloquium 2014 
 
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 l’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 
 
Oberta la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus d'estudis i pràctiques 
 
Les persones interessades a realitzar una estada de mobilitat durant el proper curs acadèmic (2014-2015), des del 17 de 
desembre de 2013 poden presentar ja la seva sol·licitud. El termini per postular-se finalitza el 17 de gener de 2014. Abans 
de presentar la sol·licitud es recomana que es llegeixi atentament la convocatòria així com els requisits específics demandats 
tant pel centre/ensenyament com per la universitat de destinació. Una vegada s'ha verificat el compliment dels requisits i 
abans de realitzar la sol·licitud, és necessari posar-se en contacte amb el respectiu coordinador de mobilitat. 
 
Per a qualsevol dubte, s'ha de contactar amb mobility@urv.cat 
 
Data: De 17 de desembre de 2013 a 17 de gener de 2014 
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Lloc: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
Organitza: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
 
Per a més informació:  
http://www.urv.cat/mobility/convocatoria_mobilitat_internacional_14-15.html 
 
Convocatòria projectes Euroregió 2013: Eficiència i consum responsable en l'ús de recursos  
 
Els membres de l'Eurorregió 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’Eurorregió ha volgut estimular les cooperacions de tipus estructural pel seu territori, mitjançant la 
creació d'una convocatòria de projectes conjunyeix 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 la present convocatòria és de 148.000 euros. 
 
Data: 14 de març de 2014 
Lloc: AECT Pirineus6Mediterrània. Via Laietana, 14. 08003 Barcelona. 
Organitza: 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 
 

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, 
prognosis , 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. 
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Data: A lo largo del 2014 
Organitza: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Participan: CREAF, IRTA, IPE. 

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

Curs on-line: Ecofeminisme 

Ecologistes en Acció, a través de la seva Plataforma de Formació On-line, ofereix una selecció de cursos entorn de 
l'Ecologisme Social i a matèries que viatgen paral·leles a ell. Des d'ara, gestionem un entorn virtual d'aprenentatge i 
coneixement com a complement a l'oferta formativa presencial que aquesta organització porta anys realitzant. Tots els 
cursos estan tutoritzats per tècnics/as especialitzats/as i formadors/as i amb una dilatada experiència en els coneixements a 
impartir. 

Descripció del curs: Excepte explicades ocasions, ecologisme i feminisme han estat dos corrents entre les quals hi ha hagut 
poca connexió. No obstant això, en analitzar tots dos discursos s'observa que existeix una gran similitud entre ells; són 
proposades que es complementen, es nodreixen i, més encara, es necessiten per crear un nou paradigma alternatiu al 
model de societat actual. Perquè aquest model resulta depredador i insostenible no només amb el medi ambient sinó també 
amb la vida de gran part de la humanitat, que segueix tenint rostre de dona. L’ecofeminisme -amb les seves diferents 
tendències- parteix d'aquesta crítica i ofereix teories i pràctiques de canvi. 

En aquest curs on-line proposem un marc teòric i metodològic que serveixi per introduir el feminisme i la perspectiva de 
gènere en iniciatives mediambientals (i viceversa), i plantegem casos reals que ens ajudin, entre totes i tots, a donar 
resposta a problemes generats per les actuals crisis sistèmiques (crisis de les cures, crisis mediambientals, crisis 
alimentàries, etc.) A partir de claus teòriques, i del recorregut dels principals corrents i problemàtiques ecofeministes, 
construirem un marc d'actuació que ens encamini a, des d'una mirada integral, viure en un món més sostenible, equitatiu i 
just. 

Destinatari@s: El curs va dirigit a tota persona, associació i organització interessada en l'ecologia social i/o el feminisme: a 
personal tècnic d’ONGDs, estudiants, investigadors/as, professorat en educació formal i no formal, etc. No és imprescindible 
tenir coneixements previs en aquests temes, encara que sí pot afavorir l'aprenentatge. El curs també resulta idoni per a les 
persones que tinguin coneixements i experiència en un dels camps (feminisme o ecologia social) i vulgui reforçar i completar 
aquests coneixements amb altres visions i maneres de fer. 

Objectius: Al final del curs, l'alumnat: 

-Coneixerà els diferents plantejaments ecofeministes i els analitzarà de manera crítica en un context de crisi sistèmica. 

-Serà capaç d'incorporar els postulats ecofeministes en la pràctica individual i col·lectiva quotidiana. 

-Disposarà de coneixements i eines necessàries per introduir la perspectiva de gènere en els projectes i qüestions 
mediambientals. 

-Disposarà de coneixements i eines necessàries per introduir la sostenibilitat ambiental en projectes i temes feministes. 

Al final del curs, Ecologistes en Acció estendrà un Certificat de Participació si es cobreix almenys el 80% de les tasques i 
d'Aptitud i Aprofitament si es realitzen el total de les tasques. El començament del curs es podrà retardar un màxim de 2 
setmanes en el cas que no es cobreixi el mínim d'alumn@s. 

Preu d'Inscripció: 120 € Soci/as d'Ecologistes en Acció: 100 € 

Dates: Del 16 de gener al 27 de febrer de 2014/ Data de inscripció: 15 de gener de 2014 
Lloc: Online 
Organitza: Ecologistes en Acció 

Per a més informació: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article19438.html 
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Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


