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Fins a la darrera frontera 

“Drill, baby, drill”, proferia la candidata republicana a la vicepresidència dels Estats Units el 2008 i exgovernadora d’Alaska, 
Sarah Palin, en aquella ja llunyana campanya que va fer president Barack Obama, que portava sota el braç un document 

programàtic, New Energy for America, en què pretenia transitar cap a un model energètic menys dependent dels 
combustibles fòssils. Passat l’equador del segon mandat del president Obama, pot veure’s que la rigidesa del sistema 

econòmic nordamericà a l’hora d’afrontar, seriosament, una transició energètica que el projecti més enllà de l’era del petroli 
barat, que ha coincidit amb  l’estatus de primera potència econòmica i militar del món dels Estats Units.  

Efectivament, s’inclou en aquest butlletí la notícia de què el Govern nordamericà ha autoritzat de manera condicional Shell 

per iniciar prospeccions petrolíferes en aigües de l’oceà Àrtic, al mar dels Txuktxis. Mentre les alertes sobre el canvi climàtic 
no fan més que multiplicar-se —així, per exemple, el deteriorament de la plataforma de gel Larsen C, a l’Antàrtida, és una 

altra de les notícies d’aquest butlletí—, els actors polítics i econòmics, en particular, l’executiu nordamericà afavoreixen 
noves prospeccions i noves activitats extractives, com si la terra pogués oferir recursos inexhauribles i l’ús massiu 

d’hidrocarburs no suposés un risc per a la preservació del planeta en unes condiciones apropiades per a la vida humana. 

WWF, a l’hora de criticar la decisió, s’ha concentrar en amenaces immediates per a l’entorn del mar dels Txuktxis, on s’ha de 
produir la prospecció esmentada. Més enllà de la preocupació per les conseqüències locals d’eventuals accidents, que, per 

cert, serien efectivament catastròfiques, ha de subratllar-se la insostenibilitat d’un model energètic profundament inequitatiu 
i inviable, els efectes del qual es perllonguen molt més enllà dels danys a ecosistemes concrets i a la biodiversitat. 

En aquest sentit, la insistència d’anar als límits del món, a las profunditats de la selva, al glaç extrem, a cercar més i més 

recursos, a foradar i buidar les entranyes de la terra, la insistència en aquest missatge pioner i vuitcentista, concebut en un 
món que es percebia encara com a cornucòpia, és justament el contrari del que requereix la situació actual. Aquesta cursa 

desbocada cap a l’abisme, que ningú no sembla capaç d’aturar, és el que roman després dels cops a l’esquena i els 
somriures que acompanyen els grans documents internacionals en què es dóna fe de la crisi global que viu la humanitat. És 

aquesta cursa el futur que volem? 
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Internacional: 

Paissatge desolador després del nou terratrèmol a Nepal.   

Milers de nepalesos passen la nit en tendes de campanya al carrer per por que tornin a produir-se rèpliques del sisme. 

L'horror sacseja de nou Nepal. El nou terratrèmol d'aquest dimarts ha deixat almenys 65 morts i 2.000 ferits i ha acabat per 

derruir edificis, cases i pobles sencers que ja havien quedat malmesos en la tremolor del 25 d'abril. Milers de nepalesos han 

passat la primera nit després d'aquest nou sisme de 7,3 en l'escala de Richter en tendes de campanya i lones al carrer per 
por que tornin a produir-se rèpliques del sisme. Quan la vida anava tornant a la normalitat, la terra al país de l'Himàlaia ha 

tornat a trontollar. Les poques cases que encara estaven en peu després del primer sisme, no han resistit l'embat d'aquesta 
nova tremolor, que ha deixat reduït a enderrocs pobles sencers. L'activitat als comerços s'ha paralitzat i molts han tancat les 

botigues amb l'únic objectiu de posar-se fora de perill. Segons testimonis, funcionaris amb megàfons caminen pels carrers 

dels pobles i llogarets demanant a la gent que surti dels edificis danyats. Les ordres d'evacuació són constants. "Encara hi 
ha molta gent dormint en zones obertes, això ha evitat que hi hagi més morts o ferits" explica un testimoni, que en la seva 

opinió, que hi hagi més rèpliques farà que la gent es mostri encara reticent a tornar a dormir dins de casa seva. El nou 
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terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala oberta de Richter s'ha registrat aquest dimarts al matí al nord-est del Nepal, prop de 

la frontera amb la Xina. Els països veïns també han patit la desgràcia, amb 17 morts a l'Índia i una a la Xina. L'Organització 
Internacional per a les Migracions ha informat que el sisme ha deixat diverses víctimes mortals. Aquesta tremolor arriba 

després del terratrèmol de magnitud 7,8 que el passat 25 d'abril va provocar la mort de més de 8.000 persones i més de 
17.000 ferits en el mateix país.  
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La gran plataforma de gel de l’Antàrtida cada vegada més fina 

La plataforma de gel Larsen C - els veïns Larsen A i B es van esfondrar en 1995 i 2002 - està aprimant tant per la seva 

superfície com per sota. 

Un debat científic sobre què aprima una de les majors 

plataformes de gel de l'Antàrtida es resol aquest 
dimecres amb un estudi publicat a la revista "The 

Cryosphere". La plataforma de gel Larsen C - els veïns 
Larsen A i B es van esfondrar en 1995 i 2002 - està 

aprimant tant per la seva superfície com per sota. 

Durant anys, els científics han estat incapaços de 
determinar si l'escalfament de la temperatura de l'aire 

o les corrents oceàniques més càlides estan fent que 
les plataformes de gel flotant de la Península Antàrtica 

perdin volum i es tornen més vulnerables al col·lapse. 

Aquest nou estudi fa un pas important en l'avaluació 
de la possible contribució de l'Antàrtida al futur 

augment del nivell del mar. L'equip d'investigació va 
combinar dades de satèl·lits i sondejos de vuit radars 

capturats durant un període de 15 anys, entre 1998-

2012. D'aquesta manera, van trobar que la plataforma de gel Larsen C va perdre una mitjana de quatre metres de gel i 
havia baixat una mitjana d'un metre a la superfície. L'autor principal, el doctor Paul Holland, del "British Antarctic Survey" 

(BAS), diu: "El que és interessant és que ara sabem que dos processos diferents estan causant l'aprimament de Larsen C 
per a que es torni menys estable. L'aire s'està perdent des de la capa superior de neu (anomenat Firn), que és cada vegada 

més compacta, probablement per l'augment de la fusió a causa d'un ambient més càlid. Sabem també que Larsen C està 
perdent gel, probablement a partir de les corrents oceàniques més càlides o canvis en el flux de gel ". "Si aquesta gran 

plataforma de gel - que és més de dues vegades i mitja la mida de Gal·les i deu vegades més gran que Larsen B -, es 

col·lapsés, permetria als afluents glaciars darrere d'ell fluir més ràpid cap al mar. Llavors, això contribuiria a l'augment del 
nivell del mar ", afegeix. La Península Antàrtica és una de les regions de més ràpid escalfament de la Terra, amb un 

augment de temperatura de 2,5 ° C en els últims 50 anys. L'equip, que segueix vigilant de prop la plataforma de gel, 
prediuen que podria ocórrer un col·lapse dins d'un segle, encara que potser abans i amb poca advertència. S'està formant 

una esquerda en el gel que podria provocar un retrocés més gran que l'observat prèviament. La plataforma de gel sembla 

també desprendre d'una petita illa anomenada Bawden Ice Rise en el seu extrem nord. El professor David Vaughan, 
glaciòleg i director de Ciència en BAS, assenyala: "Quan Larsen A i B es van perdre, les glaceres darrere d'ells es van 

accelerar i ara estan contribuint a una part significativa de la pujada del nivell del mar de tota l'Antàrtida . Larsen C és més 
gran i si es perdés en les pròximes dècades, llavors s'afegiria a les projeccions d'augment del nivell del mar per a l'any 2100 
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"." Esperem que l'augment del nivell del mar a tot el món 

sigui una mica superior als 50 cm més alt en 2100 del que 
és en l'actualitat i que pot causar problemes per a les 

ciutats costaneres i baixes. Entendre i comptabilitzar fins a 
aquestes petites contribucions de Larsen C i totes les 

glaceres de tot el món és molt important si anem a 

projectar, amb confiança, la taxa d'augment del nivell del 
mar en el futur ", afegeix. L'estudi va ser realitzat per 

científics del "British Antarctic Survey", el Servei Geològic 
dels Estats Units, la Universitat de Colorado i la Universitat 

de Kansas, als Estats Units, i la Institució Scripps 
d'Oceanografia, també als Estats Units va ser finançat pel 

Consell d'Investigació del Medi Ambient natural al Regne 

Unit, la Fundació Nacional per la Ciència a Estats Units i 
una sèrie d'organismes internacionals de tot el món. 
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ECOticias.com (13 de maig de 2015). 
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L’aprovació de les prospeccions petrolíferes de Shell en l’Àrtic és un pas enrere 

El Govern dels Estats Units ha autoritzat de manera condicional a Shell a iniciar prospeccions petrolíferes en aigües de l'Oceà 

Àrtic, al mar de Chukchi, fet que suposa "un pas enrere" per WWF-US. WWF s'oposa completament a aquesta decisió, que 

dóna permís a Shell per perforar a 112 quilòmetres de la costa d'Alaska, a més de 1.500 quilòmetres de l'estació més 
propera de la Guàrdia Costanera. En cas d'accident, podria ser impossible detectar i contenir un vessament de petroli en 

aquest entorn tan extrem. "La decisió d'avui posa més a prop la possibilitat d'extreure combustibles fòssils del Mar de 
Chukchi, la llar de fauna salvatge majestuosa i un lloc on la meteorologia extrema, vents huracanats i les difícils condicions 

de la mar fan extremadament difícil la resposta a un abocament. És un pas enrere ", ha dit Margaret Williams, la 

responsable del programa Àrtic de WWF-US. "No existeix la tecnologia per netejar un possible abocament, de manera que 
les perforacions en alta mar són un risc massa gran per l'Àrtic. Tenim multitud d'opcions energètiques molt millors, 

tecnologies que permeten subministrar d'energia sense danyar el planeta ". L'agència governamental dels EUA que va 
prendre la decisió de permetre les prospeccions ho va fer tot i que, segons els seus propis càlculs, hi ha un 75% de 

possibilitats que durant el període de la concessió es produeixin un o més abocaments de més de 1.000 barrils de petroli. Els 

impactes d'un vessament de petroli podrien ser irreversibles per a la natura, la fauna salvatge i les persones. Shell encara ha 
de rebre altres autoritzacions per poder perforar en els sis pous exploratoris de la mar de Chukchi aquest estiu, per la 

possible afecció a espècies protegides per les lleis d'EUA: óssos polars, morses, belugues, balenes de Groenlàndia i diverses 
poblacions d'aus marines. 

Al gener de 2013, el món va rebre una prova dels riscos de l'exploració de petroli a l'Alt Àrtic, quan Shell va perdre el control 
d'una plataforma petrolífera -que va acabar xocant contra una illa- mentre la remolcava d'Alaska a Seattle per al seu 

manteniment . L'Àrtic s'està escalfant molt més ràpid que la resta del planeta, i la pèrdua de gel marí no deixa de batre 
rècords. Per reduir els impactes del canvi climàtic, és crític que tant els EUA com la resta de Governs mundials prenguin 

mesures contundents retallant les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Nous estudis científics han demostrat que complir 
l'objectiu global de mantenir l'augment de temperatures per sota de 2ºC suposaria acabar amb tots els plans d'explotació de 

combustibles fòssils a l'Àrtic. 

La Policia Federal del Brasil ha anunciat la desarticulació en l'Estat de Pará (al nord del país) de la major "banda de 
destructors de la selva amazònica", els qui suposadament havien envaït enormes extensions de terres públiques, on havien 

cremat la floresta, les havien parcel·lat i les havien venut il·legalment a grangers i agricultors. Els investigadors han valorat 
en uns 174 milions d'Euros dels danys ambientals que han causat. 
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Belugues a l’Alt Àrtic 
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Xarxa Natura 2000 

Font: © WWF/ Sergio Tomey 

 

Dia Internacional de la Diversitat Biològica 

 

 

 

 

El 22 de maig es celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica sota 
el lema "Diversitat biològica per al desenvolupament sostenible", lema que reflecteix la importància dels esforços realitzats 

per establir un conjunt d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l'Agenda de les Nacions Unides post 2015, 
període 2015-2030, i la importància de la biodiversitat per assolir el desenvolupament sostenible. Diverses organitzacions 

han elaborat activitats per celebrar-ho, amb el propòsit d'informar i conscienciar la població de la importància de la 
conservació biodiversitat per al desenvolupament sostenible. 
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Unió Europea: 

Ecologistes en Acció, SEO/BirdLife y WWF presenten una campanya per protegirr la naturalesa europea 

Més de 100 organitzacions de toda Europa participen avui en la campanya ‘Reviu la teva naturalesa’ (‘Keep Nature Alive’) 
per donar a conèixer i recollir suports per a les directives d'hàbitats i d'aus que protegeixen la biodiversitat europea. L'eix 

central d'aquesta campanya, organitzada per Ecologistes en Acció, SEO / BirdLife i WWF, és sol·licitar el suport ciutadà per a 
la protecció de la natura europea.  

Els europeus comptem amb un meravellós patrimoni comú: la natura. Per assegurar la seva conservació ens dotem d'una 
legislació comuna que ens ha permès comptar amb la xarxa d'espais protegits més important del món: la xarxa Natura 

2000, que representa el 18% de la superfície europea terrestre i el 6% de la marina. Espanya és un dels països europeus 
amb més superfície protegida, arribant a gairebé el 30% terrestre inclòs a la xarxa i el 8% de la part marina. 

'Reviu la teva naturalesa' ('Keep Nature Alive') és una campanya europea de dos anys organitzada per WWF, SEO / BirdLife, 

Ecologistes en Acció, a Espanya i per 100 ONG a tot Europa i que pretén llançar el missatge de la importància de l'aplicació 
efectiva de les directives d'hàbitats i d'aus. Una de les primeres accions d'aquesta campanya ha estat donar suport a la 

celebració del Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 que se celebra el proper 21 de maig 
(http://www.natura2000day.eu/en/).  

Des de la seva aprovació fa més de 20 anys, s'han realitzat importants avenços per al seu compliment, tot i que encara 
queda molt per fer en països com Espanya, pel que fa a la posada en marxa de plans de gestió per als espais inclosos a la 

Xarxa Natura 2000 i o a destinar recursos suficients per realitzar les accions de conservació necessàries per al manteniment 
d'aquests llocs protegits. L'adaptació de la nostra normativa als estàndards europeus ha suposat un abans un després en el 
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nostre país en conservació de la biodiversitat. Aquestes directives han permès abordar greus problemes de conservació i han 

permès frenar el deteriorament i començar la recuperació d'espècies tan amenaçades com l'àguila imperial, l'ós, el trencalòs 
o el linx ibèric, per citar alguns dels més destacats. Aquesta legislació també ha propiciat un model de conservació basat en 

compatibilitzar les activitats socioeconòmiques sostenibles amb la conservació de la biodiversitat. La Naturalesa és un 
patrimoni comú de tots els europeus que requereix d'una protecció forta en tots els països i estratègies comunes d'actuació. 

No serveix de res que un país protegeixi una espècie migradora si no ho fan la resta. La intenció de la campanya serà 

involucrar la ciutadania per donar suport a la conservació d'aquest patrimoni natural i demanar el compliment de les 
directives europees de natura. 
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Cel·les solars de colors  

En un treball que acaba de ser publicat a la revista "Nano Letters", els 

investigadors han descrit un nou mètode que integra per primera 
vegada una estructura multicapa a la cel·a solar. Això atorga color a la 

cel·la i la fa més atractiva quan s'integren en elements arquitectònics, 

ha precisat la Sevillana en una nota.  

Un equip d'investigadors de la Universitat del Sevilla (US), del Consell 
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i de la Universitat 

d'Oxford ha desenvolupat un mètode que permet obtenir cel·les solars 

d'perovskita amb una alta eficiència, un baix cost i en diferents colors. 
En un treball que acaba de ser publicat a la revista "Nano Letters", els 

investigadors han descrit un nou mètode que integra per primera vegada una estructura multicapa a la cel solar. Això atorga 
color a la cel·la i la fa més atractiva quan s'integren en elements arquitectònics, ha precisat la Sevillana en una nota. 

Aquest material, conegut com perovskita, posseeix propietats òptiques i electròniques úniques i, a més, el seu cost de 
fabricació és baix, arribant-se a aconseguir valors d'eficiència que sobrepassen el 20 per cent. Si bé aquestes 

característiques permeten a les cel·les solars de perovskita competir amb tecnologia fotovoltaica comercial, un desavantatge 
a l'hora de fer-les definitivament atractives per a la seva producció a nivell industrial és que la gamma de colors que 

presenten és molt limitada. Els grups liderats pels professors de Recerca Hernán Míguez (CSIC) i Henry Snaith (Universitat 
d'Oxford) han aconseguit superar aquesta limitació 

incorporant a la cel·la solar una estructura fotònica 

anomenada cristall fotònic unidimensional. El mètode 
desenvolupat és senzill i barat i proveeix a l dispositiu 

fotovoltaic d'una gamma de colors que cobreix tot 
l'espectre visible. A més no influeix en les propietats 

de la perovskita, permetent que es mantinguin els 

alts valors d'eficiència de la cel·la solar. 
L'investigador de la Universitat de Sevilla Miguel 

Anaya apunta que els dispositius fotovoltaics 
presentats en aquest treball mostren una alta 

eficiència i propietats estètiques molt desitjables per al revestiment en l'entorn construït, encoratjant el disseny de colorits 

edificis sostenibles i vehicles elèctrics iridescents com futures fonts de generació d'energia. Anaya és investigador 
predoctoral de la US gràcies a una beca de La Caixa per a estudis de doctorat a Espanya de la convocatòria de 2014 i 

desenvolupa la seva tasca científica en el Grup de Materials Òptics Multifuncionals l'Institut de Ciència de Materials de Sevilla 
(CSIC-US) sota la tutela del professor Hernán Míguez i el doctor Maurici Calvo. Hernán Miguez i Henry Snaith són 

adjudicataris de sengles Starting Grants finançades pel Consell Europeu de Recerca (ERC, European Research Council). 
Aquestes beques estan destinades a donar suport a la 'recerca de frontera', amb un enfocament particular en les propostes 

que són interdisciplinars, pioneres o no convencionals. En concret, Polight i Hyper són els respectius noms de les 'starting 

grants' que han finançat aquesta investigació que ha donat lloc no només a la publicació en revistes científiques d'alt 
impacte, sinó també a una patent internacional. 
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Maltractament animal en el major productor d’ous d’Alemanya 
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L'organització internacional Igualtat Animal presenta una nova investigació en dues granges d'ous ecològiques d'Alemanya 

que revelen imatges impactants del sofriment que pateixen els animals. L'organització mostra la terrible realitat de les 
gallines que són explotades per obtenir els seus ous. Els investigadors d'Igualtat Animal van visitar dues granges al nord 

d'Alemanya al març de 2015. Les dues granges albergaven fins a 30.000 gallines ponedores. Una de les granges subministra 
els ous a 'Deutsche Frühstücksei GmbH', el major productor d'Alemanya i un dels més grans d'Europa. Subministra als 

principals supermercats i cadenes al detall. 
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Por llegir més: 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/103187/Maltrato-animal-granjas-huevos-ecologicas-Alemania 
 

En els propers anys un de cada tres europeus estarà exposat a l’amiant  
 

Un estudi de l'OMS alerta que l'asbest serà un 
perill sanitari a Europa. 

L'amiant serà un perill sanitari per a un de cada 
tres europeus en els propers anys, uns tres-cents 

milions de persones, ja sigui en els seus llocs de 
treball o en el medi ambient, segons un estudi 

publicat aquest dijous per l'oficina per a Europa de 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS). 
L'OMS alerta sobre el fet que al no haver prohibit 

l'amiant, en tots els països de la regió europea, 
una exposició persistent a aquesta matèria 

constitueix un veritable problema de salut pública 

que a més pot provocar diversos tipus de càncers 
com el pulmonar, de ovaris, laringe, el 

mesotelioma maligne o l'asbestosi. Després d'una 
reunió ministerial d'alt nivell celebrada aquesta 

setmana a Haifa (Israel), l'agència sanitària de 
l'ONU va fer una crida urgent a tots els països 

europeus perquè posin en vigor una reglamentació 

que limiti o elimini l'ús de l'amiant en la construcció per evitar l'augment de les malalties relacionades amb el mateix. Les 
fibres d'amiant, altament perilloses per a la salut humana, s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries i, encara 

que en estat no friable no és perillós, en el cas de la manipulació de materials envellits, sobretot en realitzar treballs de 
demolició, pot ocasionar greus problemes sanitaris en les persones exposades. 

D'acord amb Zsuzsanna Jakab, directora regional de l'OMS per a Europa, «no ens podem permetre perdre gairebé 15 000 
vides anuals a Europa, principalment en els treballadors del sector de la construcció, per l'exposició a l'amiant que poden 

evitar-se per no existir una reglamentació comuna que prohibeixi aquesta matèria.».  

Un estudi presentat a la reunió de Haifa assenyala que la meitat de les morts ocasionades per càncers en el lloc de treball 

són degudes a l'amiant. Actualment, aquest material es segueix produint i exportant en 16 dels 53 estats membres de la 
regió europea, pel que l'OMS recomana que es prohibeixin les exportacions d'aquest producte entre països. 

Font:  
ABC.es (03 de maig de 2015). 

http://www.abc.es/salud/noticias/20150501/abci-europeos-expuestos-amianto-201504301811.html 
Espanya: 

 
El Govern intenta imposar les curses de braus amb la llei 

del patrimoni cultural immaterial 

La Llei per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial ha 

estst aprovada avui al Congrés dels Diputats amb el vot favorable 
del PP i UPyD i l'abstenció del PSOE. Ecologistes en Acció lamenta 

l'ús d'aquesta via legislativa per imposar les curses de braus en 

 
Font: ABC.es 

Els treballadors del sector de la construcció estan directament exposats a l'amiant 

 
Font: ECOticias.com 

http://www.ecoticias.com/ver-video/maltrato-animal-en-el-mayor-productor-de-huevos-de-alemania_538
http://www.ecoticias.com/naturaleza/103187/Maltrato-animal-granjas-huevos-ecologicas-Alemania
http://www.abc.es/salud/noticias/20150501/abci-europeos-expuestos-amianto-201504301811.html
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comunitats autònomes on estan prohibides, com Catalunya i Canàries. 

El ministre Ignacio Wert, promotor de la nova normativa, i el Govern continuen amb la fixació de donar suport a les curses 

de braus. Prova d’això és que els últims esforços legislatius abans de les eleccions autonòmiques es centren en la Llei per a 
la Salvaguarda, per sobre de les grans prioritats socials i culturals. 

 
La nova Llei per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial recull un important catàleg de competències per a l'Estat 

que ja venien contemplades en les diferents lleis de patrimoni autonòmiques. El text de la Llei aprovada no preveu la 
possibilitat que una comunitat autònoma pugui decidir en el seu àmbit territorial l'excepció d'una protecció marcada per 

l'Estat sobre protecció del patrimoni cultural immaterial, encara que aquesta sigui aliena a la pròpia cultura del seu territori. 

Sobre aquesta base, i les referències que el text recull a la Llei 18/2013, de 12 de novembre per a la regulació de la 

Tauromàquia com a patrimoni cultural, s'observa clarament la mà del ministre Wert en el seu afany d'imposar novament la 
tauromàquia en territoris on es decideixi acabar amb aquestes pràctiques, com és el cas recent de Catalunya o el de 

Canàries en 1991. 

De fet, durant la tramitació de la Llei al Congrés dels Diputats s'ha afegit una disposició final (cinquena) "Regulació de la 

tauromàquia com a 
patrimoni cultural" que fa 

referència al que recull la 

Llei 18/2013, per la qual 
cosa resulta una obvietat de 

caràcter simbòlic, l'única 
missió és pretendre fer 

creure que s'està avançant 

en aquest aspecte. 

El Govern intenta de nou 
acabar amb les prohibicions 

de curses de braus 

existents al territori estatal, 
faltant al respecte a 

parlaments autonòmics i a 
la majoria de la ciutadania, 

que tal com recullen 
diverses enquestes, aposta 

pel final de les curses de 

braus, un dels majors 
exponents de 

maltractament animal en el 
nostre territori. Precisament 

aquestes prohibicions van 

constituir un important 
avanç en la protecció dels 

animals. Ecologistes en 
Acció espera i treballa en aquesta línia, perquè altres parlaments autonòmics aprovin normatives similars. 

Font: 
Ecologistasenaccion (14 de maig de 2015). 

http://www.ecologistasenaccion.org/article30105.html 
 

 

El 91% de l’energia elèctrica renovable andalusa és eòlica, solar i biomasa. 

El 91% de l'energia elèctrica renovable a Andalusia procedeix de l’eòlica, solar i la biomassa, segons dades de l'Agència 
Andalusa de l'Energia, dependent de la Conselleria d'Economia, Innovació, Ciència i Ocupació. En els últims deu anys les 

energies renovables han multiplicat per sis la seva producció a la comunitat (en 2004 era de 2.334 GWh), generant 

electricitat equivalent a la que podrien consumir tres milions d'habitatges si tota la producció fora únicament per a aquest 
sector (14.063 GWh anuals). Els 14.063 GWh anuals (gigawatts hora) que Andalusia produeix en energies netes es 

distribueixen en un 50% procedent de l'energia eòlica, 27% de la solar termoelèctrica i fotovoltaica, el 14% de biomassa 
elèctrica, 9% d'hidràulica, i un percentatge molt petit d'altres tecnologies renovables, com l'energia oceanotèrmica. La regió 

compta actualment amb 6.113,41 MW (megawatts) de potència elèctrica renovable, el 39% de la potència elèctrica total, 
majoritàriament procedent de solar termoelèctrica (997,40 MW), solar fotovoltaica (884,34 MW) i la hidràulica, amb 617,39 

 
 

Font: Agenciaandaluzadelaenergia.es 

http://www.ecologistasenaccion.org/article30105.html
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MW. L'aprofitament dels alts recursos renovables que posseeix Andalusia suposa dotar-la d'una energia autòctona, segura i 

en harmonia amb el medi ambient, davant l'amenaça del canvi climàtic i l'accentuació dels problemes de subministrament 
energètic. La regió ha sabut adaptar-se i el seu escenari energètic ha canviat en els últims anys, evolucionant des d'un 

sistema centralitzat de generació basat en combustibles fòssils, cap a una major eficiència de la generació distribuïda que 
aprofita els recursos autòctons renovables. Andalusia presenta una destacada i diversificada aportació d'energies renovables, 

el que la fa menys vulnerable a la variabilitat del recurs renovable, respecte a altres regions d'Espanya. Així, Andalusia és la 

primera regió d'Europa amb centrals termosolars en funcionament, comptant amb 997,4 MW distribuïts en vint-i-centrals 
(dos experimentals), que proveeixen una població equivalent de 500.000 llars i que es localitzen a les províncies de Sevilla, 

Còrdova , Granada i Cadis. En matèria d'energia solar fotovoltaica, la regió posseeix actualment més de 888,34 MW de 
potència elèctrica instal·lada, que la situen com la segona comunitat espanyola en aquesta tecnologia.  

Destaca, a més, que Andalusia disposa ja de les seves primeres 48 instal·lacions d'autoconsum d'usuaris connectats a la 
xarxa elèctrica, que sumen una potència de 1,1 MW. Entre elles, destaquen cinc instal·lacions ubicades a ajuntaments de la 

província de Jaén i Màlaga. Una altra tecnologia renovable a la que Andalusia és líder és la biomassa elèctrica. La regió 
compta una potència total de 257,48 megawatts, distribuïts en 18 plantes, amb capacitat per abastir l'equivalent al consum 

elèctric de 387.000 habitatges, que es localitzen principalment a Huelva i Còrdova. A això se suma l'energia que aporten les 
17 plantes d'aprofitament del gas d'abocador (biogàs), que en els últims anys estan proliferant a Andalusia, amb una 

potència elèctrica total instal·lada de prop de 30 MW. Amb 147 parcs eòlics, la regió ocupa el quart lloc en el rànquing 

espanyol, amb una potència de 3.322,24 MW que produeixen actualment l'electricitat necessària per l'equivalent a 1,5 
milions d'habitatges.  

En primer lloc, es troba la província de Cadis, amb 1.307,18 MW, seguida de Màlaga amb 569,71 MW i Almeria amb 511,29 

MW. Els usos tèrmics de la biomassa i el biogàs suposen a Andalusia prop de dues terceres parts dels recursos consumits 

per generació tèrmica amb renovables. Aquest sector és de gran importància per a Andalusia, per l'impacte socioeconòmic 
que l'aprofitament de la biomassa i la logística d'aquest recurs tenen en el medi rural. La comunitat andalusa és la primera 

en capacitat de producció de biocarburants. Segons dades de l'Agència Andalusa de l'Energia, disposa de 11 plantes 
finalitzades amb una capacitat instal·lada de 1.281,8 ktep / any (kilotones equivalents de petroli a l'any). D'elles, set són 

fàbriques de biodièsel, dos d'ETBE (EtilTerButil-Èter) i dos de HVO (hidrobiodiesel). 

En l'últim període, han abandonat l'activitat a Andalusia quatre plantes de biocarburants, obligades per la falta de rendibilitat 

en les condicions actuals de producció i comercialització aprovades pel Govern Central, amb una capacitat productiva 
superior al consum i l'entrada massiva de biodièsel procedent de tercers països. 

 
Pel que fa a energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària, la regió és líder a Espanya, amb 945.194 

metres quadrats de superfície Instal·lada. D'altra banda, l'interior de la terra emmagatzema, en forma de calor, una font 
d'energia inesgotable i neta, l'energia geotèrmica, que permet mitjançant la tecnologia de bomba de calor que es puguin 

realitzar instal·lacions de climatització (calefacció i refrigeració). Aquesta tecnologia està en la fase inicial de 

desenvolupament i presenta un futur molt prometedor. La potència actual existent a Andalusia per satisfer demandes de 
calefacció amb instal·lacions geotèrmiques, arriba (almenys) els 3.860 kW, estimant-se la seva aportació renovable a 477 

tep (d'acord amb la metodologia de la Directiva 2009/28 / CE), distribuïts principalment en Sevilla i Jaén. Andalusia compta 
amb una instal·lació oceanotèrmica a Palos de la Frontera (Huelva), amb 4,5 MW. Empra una energia residual (fred 

procedent de la vaporització de gas natural liquat) per generar electricitat aprofitant les diferències de temperatura entre el 

corrent de gas natural liquat i el medi ambient, en concret, la massa oceànica atlàntica. 

Font: 
EURactive.es (23 d’abril de 2015). 
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=9898 

 

Irresponsabilitat ‘supina’ en la protecció contra incendis a la nuclear d’Almaraz  

Ecologistes en Acció denuncia la deixadesa i/o males pràctiques en la vigilància contra incendis de la central d'Almaraz 

(Càceres). S'han produït dos successos en tres mesos. El més recent va tenir lloc ahir i va consistir en no mantenir vigilància 
contínua en una zona on els detectors estaven deshabilitats. 

http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=9898
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Segon succés en tres mesos a la vigilància contra incendis a la central nuclear. La protecció contra incendis és clau per a la 

seguretat en qualsevol instal·lació industrial, però ho és més en una central nuclear. De fet, l'accident de Vandellòs I del 
1989, el més greu de la història nuclear espanyola, va començar per un incendi a la sala de turbines. No obstant això, tot 

indica que la vigilància contra incendis a la central d'Almaraz no es realitza amb la deguda diligència. Ahir es va produir un 
incident a la central nuclear d'Almaraz (Càceres) que va consistir en no mantenir una vigilància contra incendis contínua en 

una zona en què els detectors estaven deshabilitats, tal com 

estableixen les Especificacions Tècniques de Funcionament 
(ETF). Es tracta del segon incident d'aquest tipus en menys de 

tres mesos, ja que l'anterior va tenir lloc el 18 de febrer i va 
consistir en que les rondes de vigilàncies no van complir amb el 

règim d'inspeccions necessari. Arran d'aquest últim incident van 
ser acomiadats els responsables de les dites rondes. Tots dos 

successos han estat declarats de nivell 0 en l'escala INES, 

assumint que no van suposar risc per a la població ni el medi. 
No obstant això, l'acumulació d'aquests incidents denota males 

pràctiques en la vigilància contra incendis a la central. 
Especialment després que l'empresa va enviar una comunicació 

a tot el personal reclamant més rigor i que es va produir 

cessament dels responsables. Aquestes males pràctiques 
podrien donar lloc al fet que no es detecti un incendi a temps i 

que, finalment, tinguem d'afrontar un accident més greu. És 
imprescindible que el CSN faci un estudi dels procediments d'Almaraz sigui més dur amb els incompliments, especialment 

quan aquests són reincidents. 

Font:  

ECOticias.com (14 de maig de 2015). 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/103358/Irresponsabilidad-supina-proteccion-incendios-nuclear-Almaraz# 

Font original: http://www.ecologistasenaccion.org/  

El Prado, primer museu amb certificat de reducció de la petjada de carboni 

El Museu Nacional del Prat, la primera pinacoteca espanyola 

inscrita en el Registre de Petjada de Carboni, ha rebut els 

segells "càlcul" en reconeixement a les seves mesures 
d'estalvi energètic i desenvolupament sostenible implantades 

durant els anys 2013 i 2014.  

"Aquests certificats donen fe del seu compromís amb el medi 

ambient així com el seu impuls d'una política energètica més 
eficient que esperem serveixi d'exemple a altres institucions", 

ha declarat la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (Magrama), Isabel García Tejerina, durant l'acte de 

presentació de la nova il·luminació led de la institució. 

Gràcies a aquestes mesures, la direcció del museu ha 
aconseguit disminuir les 1.444,29 tones de CO² generades 

en 2013 fins a les 1.377,91 emeses l'any passat, fet que 
suposa una reducció del 4,55%. 

A més, durant 2014 també va rebaixar el consum de gas 
natural en un 23,57%; l'aigua, en un 5,46% i el gasoil, en un 

3,31%, el que s'afegeix al fet que tota l'electricitat consumida pels cinc edificis del recinte és 100% renovable. 

El Ministeri s'ha felicitat per aquesta "suma d'esforços" en "la lluita contra el canvi climàtic" que ve acompanyada per 
l'objectiu del museu de reduir per al 2028 fins a un 15% les seves emissions contaminants respecte a l'any 2013. 

Aquest compromís no es limita a la reducció de la petjada de carboni, sinó que inclou el suport a altres mesures sostenibles 
com el foment de l'ús del transport públic entre els seus empleats i l'aposta per les energies renovables. 

Respecte a la nova tecnologia d'enllumenat incorporada a l'entitat, el projecte "Il·luminant el Prat / Lighting the Prado", 

patrocinat per la Fundació Iberdrola, pretén renovar en un termini de quatre anys l'actual il·luminació halògena de totes les 
sales substituint-la per un sistema de llums led. Un cop conclogui el procés d'instal·lació, aquest nou sistema permetrà un 

estalvi energètic anual de 800.000 quilowatts, la qual cosa suposa una reducció del 75% del seu consum així com la 
disminució de l'emissió a l'atmosfera de 320 tones de CO². 

La tecnologia led també incrementarà l'eficiència energètica de la pinacoteca, ja que aquestes bombetes tenen una vida útil 
de 50.000 hores, l'equivalent a 15 anys, enfront de les 1.000 hores de durada de les halògenes. 

Es tracta, així, d '"un projecte de referència mundial que ens situa a l'avantguarda i ens permet donar passos de gegant en 
polítiques de sostenibilitat", ha comentat satisfet el director del Museu Nacional del Prat, Miguel Zugaza. 

 
Font: esviaje.com 

 
Font: ECOticias.com 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/103358/Irresponsabilidad-supina-proteccion-incendios-nuclear-Almaraz
http://www.ecologistasenaccion.org/
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El Magrama ha recordat que si el museu continua reduint les seves emissions de gasos contaminants fins a 2016 obtindrà 

també el segell "redueixo". 

Font:  
La Vanguardia (14 de maig de 2015). 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150514/54431236383/el-prado-primer-museo-con-certificado-de-reduccion-de-la-huella-de-

carbono.html#ixzz3aCHjr0Fy 

 

Foment oculta la presència d’un petrolier avariat en aigües canàries 

Ben Magec - Ecologistes en Acció denuncia que el Ministeri de Foment amaga la presència en aigües canàries d'un petrolier 

avariat per un incendi i carregat amb 94 mil tones de petroli. 
La Federació ecologista alerta que la presència d'un vaixell petrolier avariat en aigües pròximes a Canàries, remolcat per una 

avaria causada per un incendi, i carregat amb 94 mil tones de fuel, setanta vegades més que l'Oleg Naydenov, torna a posar 

en evidència la manca de control i el risc a què estem exposats pel constant trànsit de vaixells d'aquest tipus. 
Segons la informació facilitada per diferents mitjans de comunicació, el vaixell es troba sense govern després de patir un 

incendi i està remolcant una altra embarcació, "pel que considerem que la possibilitat d'un accident és real. No hi ha més 
que recordar el recent enfonsament l'Oleg Naidenov que encara continua expulsant el fuel altament contaminant dels seus 

cellers afectant a gran part de la costa sud i sud-oest de Gran Canària o el Prestige que transportava 77.000 tones (17 tones 
menys que aquest vaixell) i va contaminar 600 km. de la costa nord-oest espanyola ". 

La pretensió de convertir el Port de Las Palmas en la "Gasolinera de l'Atlàntic" ha motivat que el trànsit de grans vaixells 

s'hagi duplicat en els últims tres anys, rondat dels sis mil. Per Ben Magec-Ecologistes en Acció, això comporta un elevat risc 
per a les Canàries i els seus recursos. "Una vegada més es posa en evidència les perillosa exposició a accidents d'aquest 

tipus, quatre entre el 2014 i 2015, que poden tenir conseqüències irreversibles. Es torna a demostrar la manca de control 
efectiu, de resposta proactiva i de transparència que el Ministeri de Foment a través de la Capitania Marítima té en la gestió 

d'aquest tipus d'incidents ". 

"Per tot això, exigim al Ministeri de Foment, celeritat i diligència per evitar un desastre com els que lamentablement ja s'han 
produït. D'altra banda, demanem una compareixença immediata de la ministra per aclarir aquest succés que torna a posar el 

nostre oceà i les nostres Illes en perill, a més exigim que s'informi de manera detallada a tota la ciutadania canària sobre 
l'evolució de l'abocament del Oleg després de sis setmanes, de les afeccions del mateix i del desenvolupament dels treballs 

de segellat i extracció del fuel que han vingut anunciant ". 

Font:  

Ecologistas en Acción (29 de maig 2015) 
https://www.ecologistasenaccion.org/article30183.html 

Catalunya:  

Inici de la Campanya d'ozó 2015 

 

El proper 15 de maig comença la Campanya d'ozó 2015, que finalitzarà el 15 de 
setembre de 2015. Durant el temps en què estigui activa, s'informarà diàriament dels 

nivells estimats d'ozó troposfèric així com dels avisos i preavisos de superacions dels 

llindars establerts. En compliment del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a 
la millora de la qualitat de l’aire, el Departament de Territori i Sostenibilitat inicia el 15 

de maig la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a l’aire ambient. 

Per aquest motiu, s’intensificarà el seguiment habitual dels nivells de contaminació 

atmosfèrica, cosa que permetrà, en el supòsit que se superin determinats nivells (el 
llindar d’informació a la població és de 180 µg/m3 en una hora i el d’alerta de 240 

µg/m3 en una hora), trametre aquesta informació a diferents entitats, a fi que es 
pugui informar la població de quines activitats cal que que eviti amb caràcter 

preventiu. Del 15 de maig al 15 de setembre, època en la qual es preveu que els nivells siguin més elevats, s’habilitarà un 

sistema de guàrdies per vigilar aquest contaminant de 9 a 21 hores tots els dies de la setmana. 

Us recordem, també, que enguany es duran a terme PREAVISOS, en el cas que els models i les mesures de què es disposa 
per a dur a terme el seguiment indiquin la possibilitat que se superi algun dels llindars establerts. Aquests preavisos 

contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions donades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

 
Font: 

http://mediambient.gencat.cat 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150514/54431236383/el-prado-primer-museo-con-certificado-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono.html%23ixzz3aCHjr0Fy
http://www.lavanguardia.com/vida/20150514/54431236383/el-prado-primer-museo-con-certificado-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono.html%23ixzz3aCHjr0Fy
https://www.ecologistasenaccion.org/article30183.html
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Durant la campanya, el Departament de Territori i Sostenibilitat disposarà d’una adreça electrònica per a les notificacions 

(vigilancia_ozo.tes@gencat.cat). També es podrà fer el seguiment de la campanya a través del twitter de la Secretaria de 
Medi Ambient @mediambientcat. 

Així mateix, us informem que la previsió diària dels nivells estimats per a l’ozó troposfèric estarà disponible diàriament des 

de l’inici de la campanya, a partir de les 10:30 hores, al web següent: 

http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/ciozo.htm  

Font: 
Mediambient.gencat.cat (08 de maig de 2015). 

http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Inici-de-la-Campanya-dozo-2015 
 

Un hort vertical amb seguiment pedagògic 
 

L'Escola Cervantes del districte de Ciutat Vella compta 

des de principis d'abril amb un nou hort vertical amb 
seguiment pedagògic basat en una proposta de la 

pròpia escola amb l'assessorament de la secretaria 
d'Escoles + Sostenibles. 

 

El projecte s'ha dut a terme en el marc de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i La Caixa per a la 
promoció dels horts urbans a la ciutat que des de novembre de 2013 fins ara ha fet possible que 9 escoles signants del 

programa Escoles + Sostenibles puguin gaudir de tenir un hort vertical amb seguiment pedagògic. L'èxit d'aquesta iniciativa 
es basa en la seva naturalesa participativa, ja que els alumnes col·laboren en el disseny i en la plantació, i en la seva utilitat 

a nivell pedagògic basat en una proposta de la pròpia escola amb l'assessorament de la secretaria d'Escoles + Sostenibles. 

 
Les altres escoles que ja han participat en el projecte són Escola Sadako, Escola Drassanes, Escola La Pau, Patronat 

Domènech, Escola d'Educació Especial Ntra. Sra. de Montserrat, Escola J.M Jujol, Escola M. Bleach i l'Escola Duran i Bas. 
 

Font: 
Barcelona pel Medi Ambient (21 de abril de 2015). 

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc4

10VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDet
all&lang=es_ES 

 

Reivindiquen el carril bici en la tercera 'Tarracomalet' 

Unes dues-centes persones han participat d'aquesta iniciativa promoguda pel Grup de Mobilitat. 

El carril bici ha entrat en campanya aquest diumenge gràcies al Grup de Mobilitat i la seva particular 'Tarracomalet'. La 
tercera edició d'aquest esdeveniment esportiu i alhora reivindicatiu parteix de la protesta dels ciclistes i patinadors per la 

manca de carrils bici a la ciutat de Tarragona, ironitzant alhora sobre les argumentacions presentades en diverses ocasions 
per part dels responsables de l'Ajuntament sobre la inclinació de les carreteres. 

L'acte ha començat a dos quarts de d'onze al Balcó del Mediterrani i una hora després han arribat al lloc de destinació: el 
pavelló del Serrallo. Allà, primer un mural i després música han amenitzat aquesta jornada que s'ha acabat sobre les tres del 

migdia. Malgrat que l'assistència de polítics a la bicicletada ha estat minsa - tan sols el número 3 d'ERC i la 5 de la CUP -, 

 
Font: bcn.cat/MediAmbient 

 
Una de les activitats d'aquest migdia ha estat fer un mural 

per reivindicar el carril bici. Foto: Josep M. Llauradó. 
Font: Naciodigital.cat 

http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/ciozo.htm
http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Inici-de-la-Campanya-dozo-2015
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
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donat que Esquerra havia organitzat un míting ben a prop d'on es trobaven, han aprofitat per repartir les seves propostes en 

matèria de mobilitat. 

Font: 
Naciodigital.cat (10 de maig de 2015). 

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/11138/reivindiquen/carril/bici/tercera/tarracomalet 

Un núvol tòxic a la Canonja activa el pla d’emergència química. La fàbrica de Nitricomax, que ja va tenir una 
fuita el 2009, està a l’origen de l’emissió 

 

Tarragona - L'avaria a la planta de la companyia Nitricomax a la Canonja (Tarragonès) ha provocat aquesta tarda un núvol 
tòxic que ha obligat a activar el Plaseqcat, el pla d'emergències exteriors del sector químic, i ha causat moments d'alarma i 

tensió entre els treballadors i veïns de la zona. L'incident s'ha desencadenat sobre les 
quatre de la tarda quan els tècnics que estaven treballant en la instal·lació on es 

produeix essencialment àcid nítric, han alertat d'una fuita de vapors en unes 

canonades. 

Ràpidament s'han posat en marxa els sistemes d'emergència de la planta, que 
consisteixen a tallar el cicle productiu i activar cortines d'aigua per dissipar els vapors i 

refrigerar els mecanismes. Segons Protecció Civil, per evitar una concentració de gasos 

dins de la planta s'ha desviat de la xemeneia de la fàbrica i aquest fet ha estat el 
desencadenant d'un cridaner núvol ataronjat que s'ha posat sobre el polígon industrial 

de la Canonja, un àrea on operen diverses companyies químiques. 

Efectius dels Bombers i personal sanitari han abalisat la zona, mantenint a les persones tan allunyades com fos possible del 

lloc de la fuita. Fonts de la companyia relaten que en el moment de l'incident hi havia quatre operaris treballant -la plantilla 
consta de 18 empleats- i que cap ha quedat ferit ni s'ha vist afectat per la inhalació de gasos. Per la seva banda, Protecció 

Civil sí que ha informat que, de les 91 trucades que ha atès el telèfon d'emergències, almenys en tres casos es feien constar 
afeccions respiratòries relacionades amb la inhalació de gasos tòxics. Es tracta en tots els casos de veïns del barri de 

Bonavista, a Tarragona. 

Els serveis d'emergència han sospesat la possibilitat d'ordenar confinaments amb caràcter preventiu però les anàlisis de 

l'aire han descartat que els índexs de toxicitat fossin prou alts com per ser perillosos per a la salut. 

Fonts d'emergències informen que, encara que a menor escala, el succés ha estat similar al que es va viure el passat mes 

de febrer a Igualada (Anoia), quan una explosió en una indústria química va obligar a confinar gairebé 60.000 persones. 

L'empresa Nitricomax, del grup Maxam, multinacional especialitzada en explosius i serveis per a la indústria de defensa, està 
centrada en la fabricació d'àcid nítric, un producte que és usat en els fertilitzants i, entre altres, en processos de neteja de 

tancs per a la indústria alimentària. La mateixa planta, que abans estava operada per la companyia Ercros, ja va provocar el 

2009 una fuita molt semblant al que s'ha viscut avui. Aquella vegada li va costar 60.000 euros de multa a l'empresa per no 
avisar de l'incident amb suficient immediatesa a les autoritats. 

Font: 
El País (25 de maig de 2015) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/25/catalunya/1432577211_035159.html  

El DOGC publica l'edicte, de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de 

llei de canvi climàtic 

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d’elaboració de l’Avantprojecte de llei esmentat, se 
sotmet a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 

edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Podeu consultar el text de l’Avantprojecte de llei i la documentació complementària a la pàgina web del Departament de 

Territori i Sostenibilitat seguint l’enllaç següent, així com a la seu de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals (Av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona), en hores d’oficina i formular les observacions, 

suggeriments o al·legacions que es considerin oportunes. 

La documentació és a disposició del públic també als serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a 

Barcelona (C/ d’Aragó, 244-248 08007 Barcelona); a Girona (Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona); a Lleida (C/ Clot de les 
Monges, 6-8 25007 Lleida); a Tarragona (C/ Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset) 43004 Tarragona; a les Terres de l’Ebre (Av. de 

 
Font: Canviclimatic.gencat.cat 

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/11138/reivindiquen/carril/bici/tercera/tarracomalet
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/25/catalunya/1432577211_035159.html
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la Generalitat, 116 43500 Tortosa) ; a la Catalunya Central (C/ Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa) i a l’Alt Pirineu i Aran 

(Ptge. Alzina, 3 25700 La Seu d’Urgell). 

 
Font: 

Canviclimatic.gencat.cat (25 de maig de 2015). 

http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Info_publica_DOGC_LC3-00001  

CEDAT: 

Col·loqui Hispano-Mexicà: Reptes del Dret Ambiental Actual 

Els dies 25 i 26 de maig es va celebrar el Col·loqui Hispano-

Mexicà: Reptes del Dret Ambiental Actual a la Sala de Juntes 

de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, organitzat pel 
CEDAT, l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental 

i que va comptar amb la participació de la Universitat 
Autònoma de Sant Nicolás d'Hidalgo (UMSNH). 

L'esdeveniment també es va transmetre via streaming perquè 
persones interessades poguessin participar a l'esdeveniment 

des de Mèxic. 

El col·loqui va tenir per objectiu desenvolupar una visió 

global i comparada de diversos temes ambientals, com són el 
canvi climàtic, la justícia ambiental, dret d'aigües, residus, 

entre d'altres i intercanviar les respostes des del dret que 

cada país ha donat davant els diferents problemes 
ambientals. Les presentacions es van organitzar per sessions 

per discutir un problema ambiental concret, que van 
conformar un total de 6 sessions, en què van participar 16 

membres del CEDAT. A més hi va haver una sessió introductòria i una de conclusions. 

Finalment, també es va aconseguir estrènyer relacions per organitzar futures edicions del col·loqui.  

Seminari de investigació Universitat Jaume I/ Universitat Rovira i Virgili 

Human Rights in Business 

Organitzat pel Grup de recerca "Territori, Ciutadania i Sostenibilitat" (2014 SGR 294) i 

el Grup d'Estudi sobre el Dret Internacional Privat i els Drets Humans, els dies 28 i 29 
maig 2015 va tenir lloc a la sala de Juntes de la Facultat de URV el seminari de 

investigació sobre Empresa i Drets humans. Amb la intervenció d'Antoni Pigrau, Jordi 

Jaria i Daniel Iglesias, membres del CEDAT, així com de professors i investigadors de 
la Universitat Jaume I, UJI, i de la Universitat Castella-la Manxa, UCM, es van debatre 

temes com: la ineficàcia dels reglaments europeus en la determinació de la 
responsabilitat de les multinacionals per danys esdevinguts a tercers Estats, el Fòrum 

necessitatis en el marc dels DDHH, així com casos sobre violació de drets humans al 

Congo o Sudàfrica per part de multinacionals, entre d'altres.  

Font: 
Human Rights in Bussines: 

http://humanrightsinbusiness.eu/human-rights-in-business-seminario-de-investigacion-28-29-de-mayo-tarragona-espana/ :  

 
 

AAEDAT 
 

Green Session “The Disruption”  

 

Com a part de les activitats organitzades per l'Associació d'Alumnes i 
exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona, el dijous 7 de maig de 2015, es 

va projectar a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la URV, el 

documental sobre canvi climàtic "Disruption". El documental descriu el 
nostre moment, únic en la història, ja que vivim una època en la que 

 
Font: CEDAT 

 
Font: CEDAT 

 
 

Font: CEDAT 

http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Info_publica_DOGC_LC3-00001
http://humanrightsinbusiness.eu/human-rights-in-business-seminario-de-investigacion-28-29-de-mayo-tarragona-espana/
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travessem diversos punts d'inflexió i ràpids canvis socials a nivell planetari. La pel·lícula va més enllà dels impactes climàtics 

i fa una crida urgent per prendre mesures audaces que siguin prou fortes com per inclinar la balança i construir un futur 
d'energies netes. 

La introducció i presentació estuvó a càrrec de Stephanie Ascencio, becària predoctoral del CEDAT, qui ens va parlar sobre la 

complexitat del canvi climàtic i alguns termes usats en el context del canvi climàtic com són, límits planetaris o "bussiness as 

usual". Finalment, ha assenyalat el deure que com a ciutadans i societat tenim de organitzar-nos i mobilitzar-nos per 
pressionar els polítics per prendre decisions més responsables i amb beneficis millors distribuïts i va fer èmfasi en els motius 

pels quals l'ésser humà li costa prendre accions ambientals i socials. 

Font: 

Blog AAEDAT: 
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/05/381/  

Notícies CEDAT del 6 de maig de 2015: http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php  

Jornada de Dret Ambiental titulada: "Medi ambient i energia: ensenyaments de la pràctica professional" 

El dia 14 de maig de 2015, es va dur a terme la primera Jornada de Dret Ambiental 

titulada: "Medi ambient i energia: ensenyaments de la pràctica professional". L'objectiu 

d'aquesta jornada va ser donar a conèixer una visió teòrica i pràctica sobre els principals 
procediments o temes en els quals les empreses energètiques requereixen 

assessorament legal respecte a temes ambientals.  

La presentació va anar a càrrec de: David Sanz Pérez, Soci del Despatx Garrigues - 

Barcelona en l'àrea de Regulació del sector energètic, dret administratiu i medi ambient. 

 
Font: 

Blog AAEDAT: 
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/13/i-jornada-de-derecho-ambiental-medio-
ambiente-y-energia-ensenanzas-de-la-practica-profesional/ 

 

Jornades de Dret Ambiental: "La relació de l'ambient i el nostre interior" 

 Una altra de les jornades organitzades per la AAEDAT, va tenir lloc el dilluns 18 de maig al Seminari 1 (FCJ-Campus 

Catalunya) i va anar a càrrec d'Ana María Oliva, Doctora en Biomedicina, especialista i formadora oficial en tecnologia GDV / 
Bio-Well , professora de la Universitat i directora de l'Institut 

Iberoamericà de Bioelectrografia Aplicada. 

Durant la jornada es va parlar de la sinergia existent entre l'ésser 

humà i el medi ambient, i es va explicar com funcionen els camps 
d'energia humans i la seva influència en l'ambient i en el nostre 

benestar. 

 

 
Font: 

Notícies CEDAT del 5 maig 2015 

http://www.cedat.cat/es/activitats/previs 
 

 
 

 

NORMATIVA  
 

Unió Europea: 

Reglament d’execució (UE) n° 2015/762 de la Comissió, de 12 de maig de 2015, per el que s’aprova la 
substància bàsica hidròxid de calci en referència al Reglament (CE) n° 1107/2009 del Parlament Europeu i 

del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l’annex del Reglament 
d’Execució (UE) n° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a efectes del EEE). 

 
Font: CEDAT 

 
 

https://aaedat.wordpress.com/2015/05/05/381/
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/13/i-jornada-de-derecho-ambiental-medio-ambiente-y-energia-ensenanzas-de-la-practica-profesional/
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/13/i-jornada-de-derecho-ambiental-medio-ambiente-y-energia-ensenanzas-de-la-practica-profesional/
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Per a més informació: 

DOUE L 120/6 de 13 de Maig de 2015, p. 6. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0006.01.SPA  

Reglament d’execució (UE) n° 2015/748 de la Comissió, d’11 de maig de 2015, per el que s’estableixen els 
valors d’importació a tant alçat per a la determinació del preu d’entrada de determinades fruites i hortalisses. 

Per a més informació: 

DOUE L 119/23 de 13 de Maig de 2015, p. 23. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0023.01.SPA  

Correcció d’errades de la Directiva 2009/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, 
per la que es modifica la Directiva 98/70/CE en relació  amb les especificacions de la benzina, el dièsel i el 

gasoil, s’introdueix un mecanisme per a controlar i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, es 
modifica la Directiva 1999/32/CE del Consell en relació amb les especificacions del combustible utilitzat pels 

vaixells de navegació interior i es deroga la la Directiva 93/12/CEE. 

Per a més informació: 

DOUE L 116/25 07 de Maig de 2015, p. 25. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.116.01.0025.01.SPA  

Directiva (UE) n° 2015/720 del Parlament europeu i del Consell, de 29 de abril de 2015, per la que es 
modifica la Directiva 94/62/CE en referènciaa la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres (Text 

pertinent a efectes del EEE). 

Per a més informació: 

DOUE L 115/11 de 06 de Maig de 2015, p. 11. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0011.01.SPA  

Reglament de execució (UE) n° 2015/722 de la Comissió, de 5 de maig de 2015, relatiu a l’autorizació de la 
taurina como additiu en pinsos para cànids, fèlids, mustèlids y peixos carnívors (Text pertinent a efectes del 

EEE). 

Per a més informació: 

DOUE L 115/18 de 06 de Maig de 2015, p. 18. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0018.01.SPA  

Reglament d’execució (UE) n° 2015/705 de la Comissió, de 30 d’abril de 2015, per el que s’estableixen 
mètodes de mostreig i criteris de rendiment dels mètodes d’anàlisi per al control oficial dels nivells d’àcid 

erúcic als aliments i es deroga la Directiva 80/891/CEE de la Comissió (Text pertinent a efectes del EEE). 

Per a més informació: 
DOUE L 113/29 de 01 de Maig de 2015, p. 29. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SPA  

Espanya: 

Reial Decret 380/2015, de 14 de Maig, per el que es regula la concessió directa de subvencions del 
"Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". 

Per a més informació: 

BOE núm. 116 de 15 de Maig de 2015, p. 41829. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5377.pdf 
 

Reial Decret 355/2015, de 8 de Maig, per que es declara la situació de sequera a l’àmbit territorial de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s’adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics. 

Per a més informació: 

BOE núm. 111 de 13 de Maig de 2015, p. 40698. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5161.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.116.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5161.pdf
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Reial Decret 356/2015, de 8 de Maig, por el que es declaren en situació de sequera en l’àmbit terriotrial de la 

Confederació Hidrogràfica del Segura i s’adopten mesures excepcionals per ala gestió dels recursos hídrics. 

Per a més informació: 
BOE núm. 111 de 13 de Maig de 2015, p. 40704. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5162.pdf 

 

Llei 9/2015, de 27 d’abril, de modificació de la Llei 2/2013, de 29 de Maig, de Renovació y Modernització 
Turística de Canàries, i d’altres lleis relatives a l’ordenació del territori, urbanisme, medi ambient, i així 

mateix de la Llei 4/2014, de 26 de juny, per la qual es modifica la regulació de l’arbitri sobre importacions i 

entregues de mercaderies a les Illes Canàries. 

Per a més informació: 
Butlletí Oficial de Canàries núm. 87 de 8 de Maig de 2015, p. 12260. 

http://www.boe.es/ccaa/boc/2015/087/j12260-12278.pdf 

 

Llei 11/2015, de 30 de març de modificació de la Llei 10/2006, de 21 de desembre, d’Energies Renovables i 
Estalvi i Eficiència Energètica de la Regió de Múrcia. 

Per a més informació: 
BOE núm. 104 de 1 de Maig de 2015, p. 38141. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4787.pdf  

Catalunya: 

Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la 

Generalitat de Cataluña en matèria dels organismes modificats genèticament. 

Per a més informació: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6862 de 30 de abril de 2015, p.1/14. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6862/1422193.pdf  

Edicte de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de canvi 
climàtic. 

Per a més informació: 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6878 de 25 de Maig de 2015, p.1/1. 

 
 

JURISPRUDÈNCIA  

Espanya: 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciòs-Administratiu. Nº 1607/2014, de 13 de maig de 2015. 

Certificat de convalidació de inversions destinades a la protecció del medi ambient. Deduccions.  

Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7393012&links=medio%20

ambiente&optimize=20150529&publicinterface=true  

 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1183/2013, de 11 de maig de 2015. Decret 94/2010 de 9 
d’abril per el que es declara la urgència de l’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres 

"Estació depuradora d’aigües residuals i col·lectores a la Serra de Fonts". La declaració d’urgent ocupació es 

un acte singular. Possibilitat de declarar la nul·litat del decret que acorda la urgent ocupació como 
conseqüència de la falta de la prèvia declaració de impacte ambiental del Projecte d’obres del que porta 

causa l’expropiació. Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 4077/2012, de 16 d’ooctubre de 
2014. Espais naturals. Acord del consell de govern de la comunitat de Madrid per el que es declara zona 

especial de conservació (zec) el lloc d’interès comunitari (lic) "cuencas de los ríos Alberche y Cofia" i s’aprova 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4787.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6862/1422193.pdf
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el pla de gestió de l’espai protegit xarxa natura 2000 denominat "cuencas y encinares de los ríos Alberche y 

Confio". No pertoca el recurs de cassació. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7387377&links=medio%20

ambiente&optimize=20150522&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 518/2013, de 08 de maig de 2015. Expropiació. Nous 
accessos als abocadors de Madrid. Tram Valdemingomez.  

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380288&links=medio%20
ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 2786/2013, de 07 de maig de 2015. Medio Ambient. 
Delimitació dels béns de domini públic marítim terrestre del tram de costa d’uns 2835 metros de longitud al 

terme municipal de Pineda de Mar. Recurrent: doña JOSEFA CADELLANS BURRIEL, en CARLES CADELLANS 
SOLER y na IVETTE CADELLANS SOLER. 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7387373&links=medio%20
ambiente&optimize=20150522&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1991/2013, de 07, de maig de 2015. Cassació no pertoca 
perquè la sentència recorreguda no és incongruent donades les pretensions formulades a la demanda i les  

raons exposades per a fonamentar-les, mentre que la denegació de la aprovació del Pla General d’Ordenació 
Urbana de San Miguel del Pino, decidida per l’acord impugnat per l’Administració de la Comunitat Autònoma, 

es basa en la protecció d’interessos supralocals. 

Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7198024&links=medio%20

ambiente&optimize=20141029&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1761/2013, de 06 de maig de 2015 Cassació no pertoca 

perquè la Sentència, al haver enjudiciat  la Sala de instància la conformitat o no a Dret de l’aprovació 
definitiva parcial del Pla General d’Ordenació Urbana de Tazacorte no va incórrer en incongruència "ultra 

petita" ni omissiva, ni tampoc ha vulnerat la jurisprudència relativa a la delimitació de l’actuació 
administrativa impugnada, estant dita Sentència suficientment motivada, al acollir el criteri mantingut per 

Sentències fermes anteriors como raó per a decidir, el que implicava la intrascendència de la prova pericial en 

front el resolt por aquelles Sentències fermes en relació amb la classificació del sòl, que van declarar que el 
sòl en qüestió no reunia els serveis per a ser classificat com a sòl urbà.  

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380282&links=medio%20
ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true  

 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1919/2013, de 04 de maig de 2015. Pla Parcial. 

Homologació. Legislació Valenciana. Absència de Declaració de impacte ambiental. Extemporaneïtat del 
recurs improcedent. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7393036&links=medio%20
ambiente&optimize=20150529&publicinterface=true  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7198024&links=medio%20ambiente&optimize=20141029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7198024&links=medio%20ambiente&optimize=20141029&publicinterface=true
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Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 1957/2013, de  04 de maig de 2015. Aprovació definitiva 

de la 13ª modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Barakaldo. Motivació de la Sentència. Absència 
d’avaluació d’impacte ambiental. 

Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380284&links=medio%20
ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true  

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós Nº 336/2013, de 04 de maig de 2015. Indemnització per 
vinculació singular pel planejament: Art. 35.b) del Text Refós de la Llei del Sòl de 2008. 

Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380290&links=medio%20

ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true  

 
ARTICLES 

  

Análisis de la exposición a la contaminación atmosférica y acústica en los centros educativos de Madrid 

El tren fantasma de África: China impulsa un proyecto que ha de transformar África Oriental 

Decálogo de propuestas nueva cultura del agua para cambiar la política de aguas en España 

Nueva apuesta de la Unión Europea para reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras 

Biocombustibles - Menos emisiones de CO2 y más seguridad alimentaria 

Highly Efficient Perovskite Solar Cells with Tunable Structural Color 

Què són les Escoles + Sostenibles? 

Castilla y León. Red Natura 2000 

¿Qué es la alimentación détox?  

 

 PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 

Capítols de llibre i articles en revistes 

Borràs Pentinat, S. “Biocentric approach to protect nature: the Bolivian regulations on mother earth and living well”, en 
Sancin, V., Kovic Dine, M. (Eds.), International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014. 

Ljubljana (Eslovenia): IUS SOFTWARE, GV Zalozba, 2014, pp.139-156.  

González Bondia, A. “La acción exterior en el Tratado de Lisboa”, en Esther Barbé (directora) La Unión Europea en las 

relaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2014, pp. 35-58. 

Pigrau Solé, A; Jaria i Manzano, J., “La aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en el caso 
de los daños al medio ambiente causados por empresas españolas en terceros países”, en Carmen Márquez Carrasco (Ed.), 

España y la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: 
oportunidades y desafíos, Huygens, Barcelona, 2014, pp. 301-332.  

De la Varga Pastor, A; Sanz Rubiales, I. “Capítulo V. Regulación, problemática y régimen jurídico de los suelos 
contaminados: Especial atención tanto a su declaración, inventario y sujetos responsables, como las diversas acciones que 

cabe emprender con la finalidad de recuperarlos y repararlos” en Fernando García-Moreno Rodríguez (coord.), Comentarios 
sistemáticos a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 441-

554.  

 

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-colegios-madrid.pdf
http://reportajes.lavanguardia.com/africa/#sthash.XrFcaMkT.dpuf
http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/20150513%20Propuestas%20para%20una%20pol%C3%ADtica%20sostenible%20del%20agua_s%C3%ADntesis.pdf
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/nueva-apuesta-de-la-union-europea-para-reducir-el-consumo-de-bolsas-de-plastico-ligeras/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/content/20130901TST18404/html/Biocombustibles
http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/nl504349z
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/escoles-sostenibles
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-castilla-y-leon-red-natura-2000/
http://www.ecoticias.com/alimentos/103325/alimentacion-detox
http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/international-environmental-law-2014/
http://www.tecnos.es/ficha.php?id=3589998
http://www.tecnos.es/ficha.php?id=3589998
http://www.huygens.es/esp/libro/espa%C3%B1a-y-la-implementacion-de-los-principios-rectores-de-las-naciones-unidas
http://www.huygens.es/esp/libro/espa%C3%B1a-y-la-implementacion-de-los-principios-rectores-de-las-naciones-unidas
http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/comentarios-sistematicos-a-la-ley-22-2011-de-28-de-julio-de-residuos-y-suelos/6518/4294967101
http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/comentarios-sistematicos-a-la-ley-22-2011-de-28-de-julio-de-residuos-y-suelos/6518/4294967101
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PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 

 

Carvalho, Edson Ferreira de. Curso de direito florestal brasileiro: sistematizado e esquematizado de acordo com as Leis 

12.651/12 e 12.727/12. Curitiba: Juruá Editora, 2013. 

Bustillo Bolado, Roberto O. Gómez Manresa, María Fuensanta (dirs.). Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de 

políticas públicas. Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2014. 

Salinas Alcega, Sergio. El Cambio climático: entre cooperación y conflicto: propuestas desde el derecho internacional. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 

Parejo Alfonso, Luciano. Comentarios a la Ley del Suelo: (texto refundido aprobado por R.D.L. 2/2008 de 20 de junio, 

modificado por la disposición final 12ª de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas). Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 

Lozano Cutanda, Blanca. Tratado de derecho ambiental. Madrid: Centro de Estudios Financieros, DL 2014.  

García-Moreno Rodríguez, Fernando (dir.). Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2014. 

 
AGENDA  

Sessions de debat sobre economia circular a Brussel·les 

El CADS coorganitza dos actes relacionats amb l'economia circular que tindran lloc els dies 15 i 16 de juny a Brussel·les: 

1) Dilluns 15 de juny: sessió sobre els reptes clau per a les polítiques d'economia circular, organitzada per la xarxa European 

Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). En aquesta sessió hi participaran membres de la 

Comissió Europea i del Parlament Europeu, així com representants de l'European Federation of Waste Management and 
Environmental Services (FEAD) i de l'ONG Zero Waste Europe. Durant l'acte cinc consellers de l'EEAC presentaran els seus 

últims informes sobre economia circular. 

2) Dimarts 16 de juny: jornada sobre el paper de l'ecodisseny en l'economia circular, organitzada pel DTES i el CADS, en 

col·laboració amb el Barcelona Centre de Disseny (BCD), la xarxa European Environment and Sustainable Development 
Advisory Councils (EEAC) i l'Association for Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR +). 

En aquesta jornada es comptarà amb ponents procedents de les institucions comunitàries, de la indústria del disseny, 
d'entitats i de xarxes empresarials. Us podeu inscriure a aquesta jornada a través d'aquest formulari. 

Els dos actes tindran lloc a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la UE a Brussel·les (Rue de la Loi, 
227). 

Data: 15 i 16 juny 2015 

Lloc: Brussel·les, seu de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la UE (Rue de la Loi, 227) 

Organitza: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
Per a més informació: 

http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemid=43&ModulActualitat=0
&ModulActualitat=0 

 

Jornada sobre les convocatòries de subvencions del Fons Nacional d'Eficiència Energètica 

L'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) presenta els ajuts disponibles el 2015 per a la implementació de 

mesures d'Estalvi i Eficiència Energètica. 

Data: 18 juny 2015 

Lloc: Barcelona, Espai Francesca Bonnemaison (C / Sant Pere Més Baix 7, planta baixa. 08003) 
Organitza: Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) 

Per a més informació: 

http://www.coamb.cat/userfiles/Convocat%C3%B2ria%20Jornada%20IDAE.pdf 

http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Curso%20de%20direito%20florestal%20brasileiro%20
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Curso%20de%20direito%20florestal%20brasileiro%20
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&SUBKEY=Desarrollo+sostenible%3A+an%C3%A1lisis+jurisprudencial+y+de+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas/1%2C6075%2C6075%2CB/frameset&FF=XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&SUBKEY=Desarrollo+sostenible%3A+an%C3%A1lisis+jurisprudencial+y+de+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas/1%2C6075%2C6075%2CB/frameset&FF=XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D/XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D&SUBKEY=El+Cambio+clim%C3%A1tico%3A+entre+cooperaci%C3%B3n+y+conflicto/1%2C2043%2C2043%2CB/frameset&FF=XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D/XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D&SUBKEY=Tratado+de+derecho+ambiental/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Comentarios%20sistem%C3%A1ticos%20a%20la%20Ley%2022%2F2011
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Comentarios%20sistem%C3%A1ticos%20a%20la%20Ley%2022%2F2011
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemid=43&ModulActualitat=0&ModulActualitat=0
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemid=43&ModulActualitat=0&ModulActualitat=0
http://www.coamb.cat/userfiles/Convocat%C3%B2ria%20Jornada%20IDAE.pdf
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30 anys de la Llei d'Espais Naturals: balanç i reptes 

Diverses institucions organitzen unes jornades sobre els 30 anys de vigència de la Llei 12/1985, dels espais naturals de 

Catalunya. 

Tema: Gestió, investigació i govern. 

Data: 18 juny 2015 

Lloc: Barcelona, Carrer del Carme, 47; 08001 (Sala Nicolau d'Olwer de l'Institut d'Estudis Catalans) 

organitza: CEDAT 
Per a més informació: 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juny/Barcelo
na.pdf 

Missió Medi Ambient i Energia a Brussel·les 

Missió empresarial organitzada per ACCIÓ. 

La programació financera de l'actual període 2014-2020 de la UE preveu considerables recursos per a diferents actuacions 

en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat, tant amb destinació a països membres com no. 

Les institucions europees són doncs un actor rellevant en la contractació pública: les DG i les diverses agències executives 
vehiculen un mercat de negoci amb molt potencial per a les Pimes. 

Sobre aquesta base, organitzarem reunions amb els actors claus de la DG Medi Ambient, Clima i DG Energia, així com amb 
empreses de referència del sector. 

Data: 29 i 30 juny 2015 
Lloc: Brussel·les, Rue de la Loi, 227, 3ième 

Organitza: ACCIÓ 
Per a més informació: 

http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2015/06/missio-medi-ambient-
ue.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa15-074&utm_medium=titol 

Jardinejant. Taller de prototipat col·laboratiu de tecnologies aplicades a la jardineria 

En els últims anys amb l'aparició de internet i la cultura digital ha proliferat la creació d'horts urbans i de cultius casolans 

utilitzant la xarxa com a espai per compartir sabers i tècniques de cultiu i com a eina per facilitar l'intercanvi de llavors o 
aliments. 

Amb aquest projecte es busca unir els móns de la jardineria i l'electrònica lliure (oberta) per a prototipar solucions 

tecnològiques d'una manera col·laborativa. L'objectiu és desenvolupar 5 propostes per construir jardins interiors en l'espai 

de Medialab-Prado, des de diferents punts de vista: manteniment, sostenibilitat, interactivitat, generació de dades, etc. Es 
proposa crear ecosistemes vegetals amb capacitat de renovar i oxigenar l'aire, planificant un reg per control remot i 

construint el seu propi llit de sembra i creixement. 

Per això, s'obre aquesta convocatòria a tots aquells/es interessats/des en presentar propostes de projectes d'experimentació 

que treballin en millorar els processos i/o la interacció humana amb els cultiu en interior: reg automàtic, reg remot, control 
de variables de creixement, cura i manteniment de plantes, coneixement de les seves propietats, etc. 

Convocatòria 

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció d'un màxim de cinc projectes per al seu desenvolupament col·laboratiu en un 
taller de 6 dies de durada, del 15 al 20 juny 2015. 

Els projectes seleccionats es desenvoluparan amb l'ajuda de diversos assistents tècnics, a més d'un grup de col·laboradors i 
es presentaran els resultats del taller durant la jornada de portes obertes anomenada FestiLab el 20 juny 2015. 

Aquesta convocatòria està dirigida a artistes, enginyers, agricultors, arquitectes, urbanistes, educadors, programadors 

ecòlegs, dissenyadors o qualsevol altra persona interessada en les temàtiques propostes, sense importar el seu àmbit 

d'experiència o el seu grau d'especialització. 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juny/Barcelona.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juny/Barcelona.pdf
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2015/06/missio-medi-ambient-ue.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa15-074&utm_medium=titol
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2015/06/missio-medi-ambient-ue.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa15-074&utm_medium=titol
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Data: 15 al 20 juny 2015 

Lloc: Madrid, Alameda 0, Medialab-Prado (Plaça de les Lletres. Carrer Albereda, 15. 28014) 
Organitza: MediaLab Prado 

Per a més informació: 
http://medialab-prado.es/article/jardineando 

Cicle "Desperta. El planeta et necessita "2015 

"Desperta, el planeta et necessita", el cicle de projeccions i debats que inspira la ciutadania per ser protagonistes del canvi 
global que s'està produint. Amb projeccions de premiats documentals i testimonis d'herois internacionals que estan canviant 

el món. 

L'economia està estancada, l'espoli de recursos amenaça la nostra activitat a mig termini, el medi ambient està sent 

contaminat com mai, el canvi climàtic avança destruint el que colpeja i el canvi de model energètic es retarda 
incomprensiblement. Què fem? A "Desperta. El planeta et necessita" estan les solucions i les persones que ho estan fent 

realitat. Si t'interessa saber com és el teu present i com serà el teu futur, vine i participa, tu també ets un heroi. 

Data: 18 al 21 juny 2015 

Lloc: Madrid, Ronda València, 2 28012 
Organitza: La Casa Encendida 

Per a més informació: 

http://www.lacasaencendida.es/es/grupo-eventos/ciclo-despierta-el-planeta-te-necesita-2015-4591 

XIII Congrés de Psicologia Ambiental-PSICAMB 

Sota el lema "Avenços de la psicologia ambiental davant la promoció de la salut, el benestar i la qualitat de vida", 

l'Associació de Psicologia Ambiental (PSICAMB) organitza el XIII Congrés de Psicologia Ambiental a Granada. 

Des de fa gairebé trenta anys, bianualment, la PSICAMB ha reunit nombrosos investigadors per compartir els treballs duts a 

terme en aquesta disciplina. Al principi amb el nom de jornades i, passat el temps, sota el de congrés. 

La PSICAMB organitza aquest tretzè congrés per tractar de donar cohesió als professionals dedicats a aquesta disciplina, i 
proposa que la Psicologia Ambiental tingui una major visibilitat a la formació dels psicòlegs. 

Àrees temàtiques: 

 Espais Urbans 
 Actituds, valors i conductes proambientals 

 Ambients residencials 

 Ambients institucionals organitzacionals 
 Identitat, personalització i Afecció al lloc 

 Comportament socioespacial humà 
 Avaluació de l'Hàbitat i qualitat de vida 

 Preocupació ambiental i Canvi climàtic 

 Educació ambiental i programes d'intervenció psicoambiental 
 Gestió dels Desastres, percepció i comunicació del risc 

 Els moviments socials davant del medi ambient 
  Efectes del medi ambient sobre la salut, el benestar i qualitat de vida 

  Medi urbà accessible per a la diversitat funcional: normalització d'espais 

 S'accepten comunicacions en tres llengües: espanyol, portuguès i anglès. 

La Seu Oficial del XIII Congrés de Psicologia Ambiental és la Facultat de Psicologia, així com el Centre d'Investigació Ment, 
Cervell i Comportament (CIMCYC) de la Universitat de Granada. 

Data: 23 al 26 juny 2015 
Lloc: Granada, Universitat de Granada. Campus Universitari de la Cartoixa s / núm. 18071. 

Organitza: Associació de Psicologia Ambiental (PSICAMB) 
Per a més informació: 

http://www.congresopsicamb2015.com/psicamb/cgi.hrb?idexp=PCNPX&main=homees 

 

 

http://medialab-prado.es/article/jardineando
http://www.lacasaencendida.es/es/grupo-eventos/ciclo-despierta-el-planeta-te-necesita-2015-4591
http://www.congresopsicamb2015.com/psicamb/cgi.hrb?idexp=PCNPX&main=homees
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AIDIPE 2015, XVII Congrés Internacional d'Investigació Educativa 

AIDIPE 2015, XVII Congrés Internacional d'Investigació Educativa, amb el lema "Investigar amb i per a la societat", se 

celebra a la Universitat de Cadis del 24 al 26 de juny. 

L'objectiu principal d'AIDIPE 2015 és establir un fòrum que permeti als investigadors educatius compartir perspectives, 

mètodes i resultats sobre les seves investigacions. En aquest sentit, el focus de AIDIPE 2015 "Fer recerca amb i per a la 
societat" s'organitza en sis amplis temes que permeten la participació d'una àmplia comunitat científica internacional.  

A més, aquesta edició dels congrés de AIDIPE, s'obre a experiències innovadores en educació de manera que, tant des de la 
investigació, com des de la innovació sorgeixin propostes que repercuteixin en la millora de l'educació i de la societat. 

AIDIPE 2015 se centra principalment en els avenços i resultats d'investigacions educatives relacionades amb el tema del 

congrés Investigar amb i per a la societat. Tanmateix, a més de la línia de recerca que li és pròpia, contempla la possibilitat 

de compartir experiències en educació, és a dir, aportacions sobre propostes o pràctiques innovadores professionals i 
educatives dels diferents sectors, nivells educatius i branques de coneixement, en relació a seva activitat professional. En 

aquest sentit, AIDIPE 2015 s'organitza en dues seccions: investigació i experiències educatives i professionals. 

Data: 24 al 26 juny 2015 

Lloc: Cadis, Universitat de Cadis. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Av. Duc de Nájera, 8 
Organitza: Associació Interuniversitària d'Investigació Pedagògica - AIDIPE 

Per a més informació: 
http://aidipe2015.aidipe.org/ 

XVIII Congrés Mundial d'Educació Ambiental 

El Congrés Mundial d'Educació Ambiental és una trobada internacional sobre educació ambiental i desenvolupament 
sostenible. Aquest any tindrà lloc la vuitena edició a Göteborg (Suècia) del 28 de juny al 2 de juliol. 

El Congrés serà una bona oportunitat per conèixer els últims avenços en educació per a la sostenibilitat, intercanviar 
coneixements amb persones de tot el món i compartir el treball propi i aprendre de la dels altres. 

S'espera la participació en el mateix, de personal investigador i professorat universitari; d'ensenyants i estudiants de totes 

les edats; d'organismes locals, regionals i estatals; de funcionaris d'organitzacions internacionals i de membres d'ONG; de 

gestors de parcs i d'àrees protegides; d'empreses interessades en educació, temes ambientals i sostenibilitat; i de mitjans de 
comunicació. 

Es tractaran els següents temes: 

 Prendre seriosament els nens a l'abordar els desafiaments globals. 
 Recuperar el sentit de pertinença local en l'era digital. 

 Educació ambiental i reducció de la pobresa. 
 L'aprenentatge col·lectiu per a les ciutats verdes. 

 Conceptes (re) emergents per a la gestió ambiental i la sostenibilitat. 

 Compte amb la bretxa! Passar de la consciència a l'acció. 
 Avaluació de l'educació ambiental i la sostenibilitat en temps de rendició de comptes. 

 Més enllà de l'economia verda: educació i aprenentatge per a treballs verds en una societat verda. 
 Noves perspectives sobre la investigació en educació ambiental i sostenibilitat. 

 Elaboració de polítiques per a l'educació ambiental i la sostenibilitat. 

 Educació, aprenentatges i resiliència en els processos d'adaptació al canvi climàtic. 

La Universitat de Göteborg i la Universitat Tecnològica Chalmers, a través del Centre per al Medi Ambient i la Sostenibilitat, 
acolliran aquesta vuitena edició del congrés i la seva secretaria permanent. 

Data: 28 de juny al 2 juliol 2015 
Lloc: Göteborg (Suècia) 

Organitza: World Environmental Education Congress - WEEC 
Per a més informació: 

http://weec2015.org/ 

 

http://aidipe2015.aidipe.org/
http://weec2015.org/
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III Congrés d'Educació Ambiental dels Països i Comunitats de Llengua Portuguesa 

El 2007, el CEIDA va organitzar el I Congrés d'Educació Ambiental dels Països de parla portuguesa, una trobada 

internacional on 250 participants de vuit països de llengua portuguesa i Galícia van analitzar situació de l'educació ambiental 
en els seus països, regions i comunitats. Aquest any tindrà lloc la tercera edició d'aquest esdeveniment amb l'objectiu de 

seguir treballant en l'enfortiment de la REDELUSO i de la pròpia Educació Ambiental. 

El III Congrés d'Educació Ambiental dels Països i Comunitats de Llengua Portuguesa se celebra a Murtosa (Portugal) del 8 al 

11 de juliol, i en aquesta ocasió se centrarà en l'Educació Ambiental i la Participació Social. 

Els continguts del congrés s'organitzen en 10 àrees temàtiques: 

 Educació ambiental, identitats i polítiques públiques 

 Educació ambiental i alteracions climàtiques 

 Educació ambiental, interpretació i conservació 
 Educació ambiental, recursos i equipaments 

 Educació ambiental, comunicació i art 
 Educació ambiental a les escoles i universitats 

 Educació ambiental, ètica i justícia ambiental 
 Educació ambiental, dimensions socioeconòmiques i valorització de les comunitats locals 

 Educació ambiental i sabers tradicionals alternatius 

 Educació ambiental, xarxes socials i tecnologies de la informació 

Data: 8 al 11 juliol 2015 

Lloc: Murtosa (Portugal) 

Organitza: Xarxa Lusófona de Educação Ambiental 
Per a més informació: 

http://www.ealusofono.org/ 

X Convenció Internacional sobre  Medio Ambient i Desenvolupament. 

L'Agència de Medi Ambient del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Medi Ambient de la República de Cuba, en conjunt amb 

altres entitats i organitzacions, té el gust de convidar a investigadors, autoritats, educadors, especialistes, gestors, 

empresaris, professionals, productors i altres persones de tot el món que treballen per la sostenibilitat del nostre planeta, a 
participar a la X Convenció Internacional sobre Medi Ambient i Desenvolupament que es realitzarà, entre el 6 i el 10 de juliol 

del 2015, al Palau de Convencions de l'Havana . 

Les nou edicions precedents d'aquesta trobada han aconseguit una participació de més de 7000 persones, de les quals 

aproximadament el 50% ens han acompanyat des de més de 60 països dels 5 continents. 

Aquesta edició promourà, amb especial èmfasi, la cooperació entre els països, l'intercanvi d'experiències i pràctiques 
sostenibles i la transferència de coneixements, que donin respostes a la urgent necessitat de construir una nova concepció 

per al desenvolupament, que contingui la projecció de la solidaritat , la cooperació i la responsabilitat mútua, sobre la base 

de la inclusió plena, en què les persones siguin el centre de les seves preocupacions, que promogui el creixement econòmic 
sostingut i inclusiu, el desenvolupament social participatiu, la protecció del medi ambient i la dignitat de l'ésser humà. 

Es pretén que els debats emfasitzin, així mateix, en la necessitat que la nova agenda de desenvolupament tingui un caràcter 

universal i integral i, al seu torn, es concebi amb la suficient flexibilitat, per respondre a les necessitats, prioritats i 

particularitats de cada país i regió, conscients que no hi ha un únic model o recepta de desenvolupament. 

La Convenció estarà organitzada en diversos esdeveniments que cobriran temes de gran vigència: Canvi Climàtic, Educació 
Ambiental; Àrees Protegides; Gestió Ambiental; Maneig d'Ecosistemes i Biodiversitat, Política i Dret Ambiental, Ciència de la 

Sostenibilitat, Museus d'Història Natural, i Riscos de Desastres, Ordenament Ambiental, Maneig Sostenible de Terra, 

Regulació i Control Ambiental, Transport i Medi Ambient i reducció i eliminació de substàncies esgotadores de la Capa d'Ozó. 
A més, es presenta, igual que en anys anteriors, una Fira Expositiva Associada de Tecnologies, Projectes i Experiències 

Ambientals. 

El Comitè Organitzador de la Convenció els reitera la invitació a presentar les seves contribucions professionals amb la 

garantia que aconseguirem els objectius comuns en un clima d'amistat i solidaritat. 

Data: 6 al 10 juliol 2015 
Lloc: l'Havana (Cuba). Palau de Convencions (Avinguda 146 i / 11 i 13, Platja) 

http://www.ealusofono.org/
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Organitza: Agència de Medi Ambient del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Medi Ambient de la República de Cuba. 

Per a més informació: 
http://www.cubambiente.com/index.php?module=invitation 

Megaciutats 2015: Desenvolupament Sostenible, Creixement Constructiu 

Almenys una desena part de la població urbana mundial viu i treballa a Megaciutats, definides com a ciutats amb més de 10 
milions d'habitants. Aconseguir el desenvolupament humà i econòmic que aquestes metròpolis requereixen, significa 

enfrontar i superar nombrosos reptes globals. 

"Megaciutats 2015" es realitzarà per sisè any consecutiu després d'una exitosa experiència des de 2010 a 2014. Té com a 

objectiu impulsar solucions sostenibles, difondre saber fer i sensibilitzar els participants sobre diferents reptes globals. Busca 
enfortir l'intercanvi públic-privat i les cooperacions estratègiques, de tal manera que es puguin trobar solucions conjuntes i 

aconseguir els canvis necessaris. El Fòrum mostra noves tecnologies, conceptes innovadors i solucions integrals, que poden 
ser utilitzades com a exemple, adaptades i aplicades al nostre país. Per mitjà de la conferència, experts internacionals i 

locals troben l'espai adequat per compartir el seu coneixement sobre els assumptes principals relacionats a una megaciutat. 

Temes 

Smart Technologies; polítiques urbanes per a un desenvolupament sostenible; mobilitat; i salut com qualitat de vida. 

Disertants 

Experts Internacionals, proveïdors de tecnologia, desenvolupadors de projectes juntament amb formuladors de polítiques. 

Data: 16 juny 2015 

Lloc: Buenos Aires. Hotel Hilton. 
Organitza: Cambra d'Indústria i Comerç Argentí-Alemanya 

Per a més informació: 

http://www.foro-megaciudades.com.ar/index.htm 
 

 
 

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 
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