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Àtila 

Figura històrica molt més matisada del que els loci communes permeten imaginar habitualment, el cert és que Àtila passa 
per ser l’epítom de la destrucció irracional, com indica de manera patent aquell tòpic que es refereix a què no tornava 
créixer l’herba per allà on el seu cavall trepitjava. Per això, exhibint un cert sentit de l’humor, Ecologistas en Acción convoca 
des de fa temps els premis Atila, enllaçant el mite del destructor compulsiu amb individus i institucions actual que 
contribueixen a la destrucció del medi. 

Efectivament, encara que el rei dels huns mereixi un judici històric més equilibrat i que, segurament, s’escandalitzaria davant 
de l’ús del seu nom per descriure segons quins comportaments, el cert és que no deixa de prestar una matriu metafòrica 
ben expressiva per a ells. En aquest sentit, si el nom d’Àtila s’ha fet mereixedor de simbolitzar la destrucció irreflexiva i 
compulsiva, l’abandonament davant de les pròpies pulsions i capricis a costa d’acabar amb allò que és preciós i ens 
transcendeix, podria utilitzar-se amb una certa generositat per designar alguns dels protagonistes de la llarga història de 
pressió desproporcionada sobre el cabal de l’Ebre, que, com era d’esperar, viu un nou episodi en aquest moment. 

Ja advertíem fa dos anys i mig en aquest mateix espai, que la declaració eventual del Delta de l’Ebre com a reserva de la 
biosfera restaria en entredit quan la nova majoria que havia de sortir de les eleccions generals de novembre de 2011 escollís 
un govern lliurat a les vel·leïtats transvasistes. Doncs bé, el que era d’esperar, ha acabat succeint: el Govern espanyol y, en 
particular, el seu ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient —d’un currículum transvasista més que notori; en 
definitiva, ja va afirmar en el seu dia que el transvasament seria un passeig militar— ha recuperat el PHN, amenaçant de 
nou els cabals mínims que poden sostenir un àrea tan vulnerable com el Delta de l’Ebre, el seu futur de la qual, és clar, els 
importa ben poc. 

No deixa de ser irònic que sigui justament el titular de Medi Ambient qui abanderi el transvasament —potser s’inspiri en Mike 
Leavitt, el controvertit director de l’EPA durant part del mandat de Bush fill—. En tot cas, es fa mereixedor de ser comparat 
amb el rei dels huns, tot i que un no hauria d’aturar la comparació aquí, ja que, lamentablement, la política del ministre 
respon a una demanda social prou estesa, que va més enllà de la pressió de la indústria turística de l’arc mediterrani e 
inclou, així mateix, a unes comunitats de regants, que sota el pietós nom d’agricultors, oculten una agenda ambientalment 
desvastadora. 

Doncs bé, les hordes de la destrucció han desfermat una nova càrrega sobre el ja prou castigat riu Ebre, que ja veure com 
acaba. En qualsevol cas, és preocupant la densitat, l’amplitud i la influència de sectors ambientalment tan nocius en el 
sistema econòmic espanyol. Només cal esperar que el seu regnat, com el d’Àtila, sigui curt i sense posteritat. 
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Internacional: 
 
Revés judicial per a Monsanto fins que estigui l’estudi d’impacte ambiental 
 
En dispositiva dividida, la Sala 2ª de la Cambra del Treball va resoldre a favor de l'empara presentada al setembre de 2012 
pels ambientalistes, pel qual es va demanar la paralització de l'obra de l'empresa Monsanto a Malvines Argentines, a 16 
quilòmetres a l'est de la Capital. 
 
El resultat de la dispositiva va ser de 2-1. D'aquesta forma, Monsanto hauria de paralitzar l'obra civil, en la finca ubicada a la 
ruta A-88, fins que es doni a conèixer l'estudi d'informe ambiental. La Veu va anticipar que aquest estudi estaria llest al 
febrer, per la qual cosa la paralització seria només per alguns dies.  
 
Així mateix s’ha establert que la municipalitat de Malvines Argentines haurà d’"abstenir-se" d'emetre algun tipus 
d'autorització a l'empresa fins que es conclogui aquest estudi.  

  Tarragona 
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Monsanto apel·larà la decisió: 
 
A partir de la sentència, Monsanto va enviar un comunicat en el qual expressa "que no comparteix la resolució judicial de 
suspendre la continuïtat de l'obra fins a l'obtenció de l'estudi d'impacte ambiental". "Monsanto és respectuosa de les 
decisions del Poder Judicial i acatarà com sempre les seves mesures", assenyala. 
 
Monsanto confirma que apel·larà aquesta sentència davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), atès que considera "legítim 
el seu dret a construir la planta en haver donat compliment amb tots els requisits legals i haver obtingut les autoritzacions 
per a això conformi la normativa vigent, la qual cosa anés confirmat per sentència del Jutjat de Primera Instància de data 7 
d'octubre de 2013". 
 
"Fa més de tres mesos que els empleats i contractistes de Monsanto no poden exercir el dret a treballar, a causa de l'acció 
d'extremistes que bloquegen els ingressos a l’indret, exerceixen violència i desatenen sistemàticament les decisions 
judicials", afegeix el comunicat de la signatura multinacional.  
 
Monsanto aclareix a més que ja ha presentat l'estudi d'impacte ambiental, "document que està en procés d'avaluació per 
part de la Secretaria d'Ambient de la Província".  
 
La planta que construeix Monsanto és similar a la de Rojas (Buenos Aires) i està situada en un indret de 27 hectàrees.  
No es va: 
 
Adrián Villaplana, gerent d'Assumptes Institucionals de Monsanto, va descartar a més rumors que l’empresa se’n vagi de 
Malvines. “És cert que algunes contractistes van retirar maquinàries, tenint en compte que l'obra està paralitzada perquè els 
manifestants no permeten l'ingrés dels treballadors. Això no significa que hi hagi canvis en els nostres plans”, va assegurar 
el directiu. Monsanto va negar que analitzi anar-se’n de Malvines Argentines. 
 
Empara a favor dels ambientalistes: 
 
L'acció presentada pels ambientalistes declara inconstitucional l'ordenança municipal que autoritza a Monsanto a realitzar les 
tasques preliminars per a l'obra de la planta 
A l'octubre de 2012, la Sala 2ª de la Càmera del Treball de Còrdova va admetre el recurs presentat i va revocar la dispositiva  
prèvia d'un jutjat que havia rebutjat l'empara. 
 
Protesta: 
 
Veïns de Malvines Argentines, assembleistes i organitzacions socials s’han concentrat avui enfront de la Cambra del Treball. 
Gastón Massalay, un dels ambientalistes, ha dit que l'obra ha de ser "paralitzada". 
 
"Estic molt content, és una altra bofetada més per a Monsanto", ha afegit. 
 
"Tenim el dictamen de la sentència, la Cambra ha resolt suspendre els efectes de l'ordenança que autoritzava l'obra civil, per 
tant l'obra de Monsanto ha de ser paralitzada. I ordena a Malvines Argentines a no emetre autorització a l'empresa fins que 
es completi l'estudi d'impacte ambiental", va sentenciar, en diàleg amb Ràdio Universitat.  
 
Seguirà l'acampada: 
 
Sofia Gatica, de Mares de Ituzaingó annex, va confirmar a la Veu que seguirà el bloqueig dels dos portones d'ingrés, fins 
que no es prengui una decisió política dels governs nacional, provincial i municipal per prohibir la instal·lació de Monsanto a 
Còrdova. 
 
Des del 18 de setembre de 2013 es produeix l'acampada dels ambientalistes. Durant aquest lapsus es van produir 4 episodis 
de violència. 
Font:  
La Voz ( 8 de gener de 2014) 
http://www.lavoz.com.ar/politica/reves-judicial-para-monsanto-
hasta-que-este-el-estudio-de-impacto-ambiental 

Darrera la màfia del pal de rosa 

És preciosa. Càlida, sòlida i de colors que van del rosa fort fins al 
porpra però que es desvien cap al robí. És difícil resistir-se a la 
fusta del pal rosa Dalbergia marítima. 

 
Font: BBC Mundo  
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"Sí, és absolutament bella", concorda Alexander Von Bismarck, d’Environmental Investigation Agency (EIA), una ONG que 
segueix d'aprop els avatars del tràfic il·legal d'aquesta fusta, en parlar amb BBC Món del problema a Madagascar. 
 
"Però quan un decideix que aquesta fusta és tan bonica que la vol per fer una guitarra, cal pensar si n’és d’important és això 
si implica que en comprar-la un realment acaba recolzant un cop d'estat o destruint l'últim hàbitat d'animals únics com els 
lemurs, per exemple... cal mesurar l'amor pel pal de rosa enfront d'aquestes conseqüències". 
 
Malgrat la gravetat de les seqüeles, el seguiment constant de la situació li indica a l’EIA que "el nivell de tala il·legal està 
tornant als nivells de 2009". 
 
En aquest any, gràcies al treball de camp d'organitzacions com EIA, es va disparar una polèmica a causa de la intensificació 
de la tala als parcs nacionals de Madagascar. Barons de la fusta rentaven els troncs passant-los per altres països abans 
d'enviar-los a Xina, el major consumidor d'aquesta fusta preciosa. Els mobles fets amb pal de rosa són després venuts a 
Europa i Estats Units. 
 
També van sortir a la llum les activitats de la signatura que produeix les famoses guitarres Gibson, que eventualment va 
admetre haver violat la llei que prohibeix utilitzar materials naturals d'origen il·legal. 
 
El 2010, el govern de Madagascar va prohibir l'exportació "de qualsevol fusta preciosa, una definició que inclou pal de rosa i 
banús", puntualitza Von Bismarck. 
 
Font:  
BBC Mundo (1 de març) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140223_madagascar_mafia_palo_de_rosa_finde_az.shtml 
 
 
 
 
Insectes que s'alimenten d'arrels amenacen als embornals de carboni  
 
Els insectes que s'alimenten de les arrels dels arbres afecten a la capacitat dels boscos d'actuar com a embornals naturals de 
carboni i contrarrestar els efectes del canvi climàtic, han informat avui mitjans locals. 
 

Scott Johnson, expert en Ecologia de la Universitat de Western Sydney, i el 
seu col·lega Markus Riegler, consideren que aquestes projeccions han 
esbiaixat l'impacte que puguin tenir els insectes que s'alimenten de les arrels 
dels arbres. 

Per als científics, aquests insectes tenen capacitat per limitar l'augment de la 
biomassa provocat per l'augment del CO2, l'aliment de les plantes en el 
procés de fotosíntesi que, en interacció amb l'aigua, allibera oxigen a 
l'atmosfera. 

Per a efectes de l'estudi, Johnson i Riegler van sotmetre un grup d'arbres 
joves d'eucaliptus (Eucalyptus globulus) a diversos nivells de concentració de 
CO2 i a la presència els insectes que s'alimenten d'arrels en un hivernacle, 

segons l'estudi divulgat per la cadena local ABC. 

Els nivells de CO2 fixats van ser de 400 parts per milió, que és l'actual, i de 600 parts per milió, concentració que es 
pronostica que tindrà el planeta en unes tres a quatre dècades. 

Així mateix, els experts van utilitzar un tipus d'escarabat rinoceront (Xylotrupes Gideon australicus), les larves del qual viuen 
a la terra i s'alimenta d'arrels. 

En els experiments, els arbres van créixer amb major rapidesa en ambients de major concentració de CO2, tal com 
s'esperava, però això es donava solament en l'absència dels escarabats. 

En el cas en què no havien escarabats, la biomassa de brots i arrels van créixer en un 46 i 35 per cent, respectivament, 
segons l'ABC. 

Però quan els científics van col·locar escarabats en aquest mateix ambient d'alta concentració de diòxid de carboni, “les 
plantes bàsicament van deixar de créixer” per la seva incapacitat de “treure profit dels alts nivells de CO2″, va explicar 
Johnson. 

 
             Font: Efeverde  
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Els investigadors també van descobrir que quan els escarabats rinoceront estaven sobre les fulles, els arbres tenien un 9 per 
cent menys d'aigua que els altres eucaliptus lliures d'aquests insectes. 

“Si les plantes no van a créixer com s'esperava o no van a desenvolupar-se bé, llavors es reduirà el segrest de carboni”, la 
qual cosa evita que sigui emès a l'atmosfera, va comentar l'investigador australià. EFE 

Font:  
Efeverde (25 de febrer 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/microsite/insectos-que-se-alimentan-de-raices-amenazan-a-los-sumideros-de-carbono/ 
 
La deforestació de l’Amazònia brasilera es ‘relaxa’ 

En total, el sistema Deter detecta alerta per desforestació en 1.162,50 km, quan en el període anterior havien estat 
d'1.427,99 km. 

Entre agost de 2013 i gener de 2014, el sistema Deter de monitoreig per satèl·lit operat per l'Instituto Nacional de Pesquisas 
Espacials (Inpe) va registrar una caiguda de 19 per cent en la desforestació en comparació del mateix període de l'any 
anterior. En total, el Deter va detectar alerta de desforestació en 1.162,50 km, quan en el període anterior havien estat 

d'1.427,99 km. 

Segons les dades, els estats de Mato Grosso, Pará i Rondonia van 
tenir la major quantitat d'àrees possiblement degradades, amb 375 
km, 294 km de 175 km respectivament. 

Encara que no mesuren exactament la desforestació, les dades 
apunten a una caiguda a les àrees desforestades en la Amazònia. 

El mesurament oficial de la devastació de boscos és feta pel Prodes 
(Projecte de Monitoreig del Bosc Amazonic per Satèl·lits), que al 
novembre va indicar un augment de 28 per cent en la pèrdua de 
vegetació. 

D'acord amb la ministra de Medi ambient, Izabella Teixeira, va 
haver-hi una intensificació de la fiscalització, amb l'ús de vehicles 
aeris no tripulats (drons) per millorar el control. 

El govern utilitzarà les dades del Deter per donar una resposta ràpida als alertes i realitzarà operacions per afectar la cadena 
econòmica de l'enderrocament il·legal de boscos. 

Font: 
Ecoticias (6 de març de 2014) 
http://www.ecoticias.com/eco-america/89293/noticia-medio-ambienteDeforestacion-Amazonia-brasilenarelaja 

Greenpeace crea a Xile “un nou país” per a protegir glaciars 

L'organització ambientalista Greenpeace ha anunciat avui que ha 
creat la “República Glacial”, un nou “país” en territori xilè, en 
protesta per l'abandonament i la falta de protecció de més de 3.100 
glaceres. 

A pàgina completa, el diari nord-americà The New York Times va 
publicar aquest mateix dimecres un avís de Greenpeace que 
anuncia la fundació de “República Glacial”, un país “pacífic noble i 
obert” que està reclutant ciutadans. 
 
“Hem fet la publicació en el New York Times perquè es vegi la 
serietat de la qüestió. Jurar la protecció de les glaceres és el 
requisit bàsic per ser ciutadà, i des de la pàgina web oficial es pot 
aconseguir el passaport”, va comunicar Asún. 
 
Les empreses dedicades a l'explotació del coure “s’aprofiten d'aquest buit legal que deixa desprotegida un àrea d'uns 23.000 
quilòmetres quadrats, la qual cosa equival al 82 % de la superfície de glaceres de tota Amèrica Llatina”, continua Asún. 
 

 
Font: Efeverde 

 
Font: ecoticias.com 
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“Les explosions, la destrucció de camins, els desplaçaments de materials (…) tenen un efecte nociu sobre els ecosistemes; 
no és només aigua congelada; Xile està oblidant que les glaceres són les seves principals reserves d'aigua”, va comentar el 
representant de Greenpeace. 
 
Malgrat que per explotar les zones de glaceres s'exigeix un estudi de l'impacte mediambiental de cada projecte, per a 
Greenpeace hi ha una situació especialment irregular amb la minera estatal Codelco: “En el cas de Codelco els estudis estan 
mal construïts i encara amb informació insuficient s'aproven els projectes”, va afirmar el dirigent. 
 
El projecte Pascua-Lama, de la canadenca Barrick Gold també amenaça les glaceres, però per a Matías Asún és més perillosa 
l'expansió “Andina 244″, de Codelco que “contempla destruir unes 5.000 hectàrees de glaceres”. 
 
A ulls del responsable de Greenpeace a Xile les glaceres són fonamentals per a cadascun dels ecosistemes que existeixen, 
“des del calorós nord fins al fred sud: sense les glaceres no sobreviurien els ecosistemes del país”, va asseverar. 
 
Després que un primer grup de l'ONG plantés la bandera en el gel el passat dia 2 de març, els primers nacionalitzats de la 
“República Glacial” van tornar a Santiago per començar les relacions diplomàtiques necessàries per al reconeixement 
internacional del país. 
 
La que aviat tornarà a ser presidenta de l'estret país, Michelle Bachelet, rebrà un comunicat oficial sobre la formació 
d'aquesta república i si es compromet a protegir el gel i reclamar sobirania, el territori serà retornat a Xile, va dir Asún. 
En cas contrari Greenpeace mantindrà la seva bandera onejant sobre el cim congelat per poder fer-se càrrec de el “deute 
que té Xile amb el medi ambient”.  
 
Font: 
Efeverde (6 de març de 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/greenpeace-crea-en-chile-un-nuevo-pais-para-proteger-glaciares/ 

Els escaladors hauran de recollir vuit quilos de brossa de l’Everest 

Els muntanyencs que escalin l’Everest hauran de recollir i baixar vuit quilos 
d'escombraries de la muntanya, d'acord amb una nova regulació que busca 
netejar l’“abocador d'escombraries més alt del món”, va informar a Efe una 
font oficial.  

“Tractem d’enviar al món el missatge que el Govern està fent esforços per 
netejar el Everest”, va dir a Efe Dipendra Poudel, membre del departament 
governamental de muntanyisme. 
 
“Cada escalador té la responsabilitat de netejar el Everest”, va afegir 
Poudel, qui va explicar que la mesura entrarà en vigor en la propera 
temporada d'escalada, que comença el present març i finalitza al maig. 
 
L’Everest ha estat batejat com l'abocador més alt del món per activistes 
mediambientals en els últims anys per la gran quantitat de residus que 

s'abandonaven a la muntanya. 
 
Les autoritats nepaleses estimen que cada alpinista genera uns sis quilos d'escombraries sense comptar amb les ampolles 
d'oxigen i els residus humans. 
 
“Alguns poden crear menys escombraries però hauran de complir amb la seva quota fins i tot si això suposa que han de 
recollir residus que ja estaven allí”, va afirmar Poudel. 
 
Amb unes 800 persones que escalen l’Everest cada any, incloent als sherpes nepalesos, en la temporada d'entre març i 
maig, les autoritats estimen que uns 6.400 quilos de residus seran recollits de la muntanya de 8.848 metres. Les restes que 
s'acumulen a la muntanya inclouen ampolles d'oxigen i gas, llaunes de menjar, ampolles i tendes. Els escaladors hauran de 
lliurar les escombraries que baixin a funcionaris del Govern estacionats en el camp basi a 4.800 metres d'altura.  
 
La nova mesura implica un pas més a l'anterior regulació que establia que els alpinistes havien de baixar solament les seves 
escombraries i que sancionava amb 400 dòlars l'incompliment de la norma. 
 
Fins ara els residus biodegradable es cremaven a les rodalies de l’Everest i les no biodegradables havien de ser 
transportades a Katmandu pels escaladors. EFE 
 
Font: 

 
Font: Efeverde  
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Efeverde (3 de març de 2014) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/los-escaladores-deberan-recoger-ocho-kilos-de-basura-del-everest/ 
 
Unió Europea: 

El Govern denunciarà davant la UE el Pla Hidrològic de l’Ebre 

El conseller Santi Vila lamenta que el Govern hagi aprovat el pla sense comptar amb Catalunya i al·lega que "violenta" la 
normativa mediambiental de la UE 

El Govern de la Generalitat ha confirmat que ha decidit denunciar davant la Comissió Europea el nou pla hidrològic de l'Ebre 
que va aprovar el Govern central divendres passat i que establia un cabal mínim per al Delta molt inferior al proposat per 
l'Executiu català (menys de la meitat), tal com ha avançat aquest dimarts La Vanguardia. Segons ha assenyalat el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en compareixença davant els mitjans després de la reunió del Consell Executiu de la 
Generalitat, el pla hidrològic "violenta i entra en contradicció amb normativa europea bàsica de la UE" en matèria 
mediambiental. 

Vila ha assenyalat que el Govern ha valorat informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, després de la qual cosa 
han decidit plantejar una denúncia davant la CE per a la 
preservació del Delta i la lluita contra la seva salinització. 
A més, ha justificat la denúncia pel desacord pel que fa a 
les masses d'aigua però també perquè "hi ha arguments 
ambientals que tenen a veure amb l'acreditació del Delta 
com a reserva de la biosfera", recentment declarada. 

A més, el conseller ha assenyalat que hi ha un altre 
argument que té a veure amb el procediment que ha 
portat a l'aprovació del Ministeri d'Agricultura i Medi 
Ambient. En aquest sentit, ha indicat que el nou pla 
s'havia d'haver aprovat amb l'acord en el marc del 
Consell Consultiu del Delta, és a dir, comptant amb l'acord de la Generalitat i les autoritats de les Terres de l'Ebre, no 
obstant, això no ha estat així. "Des que es va reunir el Consell Nacional de l'Aigua, en el mes de juliol, no ha tornat a haver-
hi cap altre contacte amb el Ministeri", ha lamentat el conseller, que ha assenyalat que la informació que assenyalaria que el 
ministre Arias Cañete estaria disposat a augmentar el cabal fins a un 10% és, en tot cas, "periodística". 

Santi Vila ha assegurat que el nou pla "neix mort" perquè en 2015 s'ha de renovar el pla hidrològic que ara pretén 
implantar-se, per tant l'aprovació de l'Executiu espanyol solament té com a finalitat la d'acabar amb les sancions que 
interposa la CE per no tenir en vigor un pla hidrològic. Per a Vila, l'actitud de l'Executiu central "respon a les necessitat de 
complir un tràmit administratiu", però la responsabilitat del Govern és la d’"esgotar totes les vies administratives" per evitar 
que el pla es posi en pràctica, i en aquest sentit no descarten la denúncia.  

El nou pla del Govern, que va comptar amb 72 vots a favor i 9 en contra en el Consell Nacional de l'Aigua, contempla que el 
riu Ebre transporti en el seu tram final 3.200 hectòmetres cúbics a l'any, una quantitat molt allunyada dels 7.000 
hectòmetres que tant Govern com a ecologistes havien considerat necessaris per garantir el cabal ambiental i el futur del 
Delta. 

Font: 
La Vanguardia (4 de març de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/politica/20140304/54402006130/govern-denunciara-ue-plan-hidrologico-ebro.html 
 

L'AVE ‘fantasma' entre Antequera i Marchena incompleix a més a més les lleis mediambientals 

La UE investiga les obres que travessen una llacuna protegida on 
nien espècies protegides | Els 77 quilòmetres construïts i en desús 
sofreixen robatoris de materials i són utilitzats per esquivar els 
controls policials en les carreteres veïnes   

Al 'AVE fantasma' entre Antequera i Marchena, que ha deixat en via 
morta 77 quilòmetres ja construïts per falta de pressupost, se li 
suma un nou problema: Tres trams de l'eix ferroviari transversal 
Marchena-Osuna I-II i Variant d'Osuna, amb un cost de més de 80 
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milions d'euros, tallen en dos la llacuna d’Ojuelos i afecten a la ZEPA (Zona sensible d'espai protegit) Campiñas d'Osuna, on 
aniuen espècies d'aus en perill d'extinció com l’Avutarda o la Ganga Ortega.  
Aquest detall no ha passat desapercebut a entitats com Ecologistes en Acció, que ha denunciat el cas a la Unió Europea. La 
Comissió Europea ha iniciat un procediment d'infracció per incompliment de lleis ambientals europees, segons ha confirmat 
a La Vanguardia l'oficina del comissari europeu de Medi ambient Janez Potocnik, qui signa el document oficial que analitza el 
cas i que indica que s'ha incomplit la normativa europea. Encara no hi ha una resposta o reacció de la Junta d'Andalusia, 
que estudia les mesures a prendre. 
 
La CE informa que “existeix una infracció de la legislació mediambiental europea”, en aquest cas, i que està “avaluant la 
resposta de les autoritats espanyoles”, -Junta d'Andalusia- “per si fos necessari remetre el cas a la Cort Penal Europea”. El 
document de la CE indica que hauria estat necessari, per respectar la normativa de la UE, (…) que s'haguessin avaluat 
adequadament els seus possibles efectes en el lloc”. Una vegada iniciat el procés d'infracció contra la Junta d'Andalusia, el 
projecte “no pot estar subjecte a ser cofinançat pel FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), ja que no 
compleix amb els requisits establerts en el reglament (articles 39, 40 i 41, CE 1086/2006), a causa d'aquests problemes 
ambientals”, segons ha indicat l'oficina de la CE a Barcelona. 
 
La Junta insisteix que no s'han perdut fons per aquest projecte, i vol deixar clar que “no hi ha retingut fons algun, 
senzillament renunciem a ells” diu el portaveu de l'Agència Andalusa d'Obres Públiques, referint-se als FEDER. El govern 
autonòmic afirma que es van arribar a demanar però davant el panorama de crisi es van rebutjar i insisteix que finalment no 
va arribar ni un sol euro procedent d'aquests fons. L'obra es va finançar amb 279 milions d'un préstec del Banc Europeu 
d'Inversions que cal retornar. No obstant la CE deixa clar per escrit que encara que la Junta volgués, no podria finançar 
l'obra a través dels FEDER, perdent a causa de l'incompliment de lleis, una possible via de finançament per acabar el 
projecte. 
[…] 
Font: 
 
La Vanguardia (5 de març de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20140305/54402791526/ave-fantasma-antequera-marchena-leyes-
medioambientales.html 

El Parlament Europeu estudia garantir el subministrament universal d'aigua potable per a tots els ciutadans 
de la Unió 

El Parlament Europeu va celebrar aquesta setmana la primera audiència sobre la iniciativa ciutadana “Dret a l'Aigua”, la qual 
pretén garantir el subministrament universal d'aigua potable i sanejament i s'oposa a la 
liberalització d'aquests serveis públics.  

El Comitè de ciutadans de Dret a l'Aigua, impulsor d'aquesta iniciativa, va instar també a 
la Comissió Europea (CE) a garantir que tots els europeus disposin del dret al proveïment 
d'aigua i sanejament, i al fet que doni garanties legals que la gestió d'aquests serveis no 
es transferirà a mans privades en l'àmbit de la Unió Europea (UE). 

“Crec que el consens europeu funcionarà”, va opinar la presidenta del Comitè de 
ciutadans de Dret a l'Aigua, Anne-Marie Perret. No obstant això també va advertir que 
“Aquesta iniciativa és un pas en l'adreça adequada, però no prou”. 

“L'aigua no és una mercaderia, forma part del nostre patrimoni va afegir. Hem d'anar 
més enllà i convèncer a tota la Comissió perquè deixi d'aplicar les normes tecnocràtiques 
del mercat interior i de la competència; i perquè opti per regles basades en els principis 
de la justícia social i la democràcia", va assegurar la Presidenta del Comitè de ciutadans 
de Dret a l'Aigua. 

En la sessió, presidida per l'eurodiputat socialdemòcrata alemany Matthias Groote, president de la comissió de Medi 
ambient, van participar representants dels ciutadans impulsors d'aquesta iniciativa, eurodiputats i el vicepresident de la 
Comissió Europea Maroš Šefcovic, responsable aquest últim de redactar la resposta oficial abans del 20 de març. 

Anne-Marie Perret va puntualitzar que és important educar més als ciutadans sobre les possibilitats que obre el dret a 
presentar iniciatives ciutadanes, malgrat que va reconèixer la dificultat d'aconseguir les signatures necessàries. “Algunes 
persones es neguen a signar perquè han de donar el nombre del seu carnet d'identitat, i també hi ha grans problemes amb 
les signatures a través d'Internet”, va lamentar. 

Un Dret Humà per sobre dels mercats 
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La representant del Comitè de ciutadans de Dret a l'Aigua va concloure que “Hem de fer que la Comissió Europea vagi més 
enllà de la idea única que el mercat és diví. Cal parlar també amb claredat dels drets humans i dels ciutadans de la UE, que 
han de ser respectats, promoguts i protegits”. 

Per la seva banda, el President de la comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del PE va afirmar que 
“Hem vist durant l'audiència l'important que és aquesta qüestió, el dret humà a l'aigua”. 

Matthias Groote va lamentar que no haguessin assistit a la sessió representants dels Governs. L'audiència va ser organitzada 
per la comissió de Medi ambient del Parlament Europeu, en col·laboració amb les de Desenvolupament, Mercat Interior i 
Peticions. 

La Iniciativa Ciutadana Europea és una innovadora eina de democràcia participativa a Europa que va entrar en vigor l'1 
d'abril de 2012. Consisteix que els ciutadans incorporin en l'agenda política europea un determinat tema, prèvia recollida 
d'un milió de signatures en almenys set Estats membres de la UE. Es tracta, llavors del major paper que contempla la 
Comissió Europea per als ciutadans en el procés polític regional. 

La iniciativa ciutadana “Dret a l'Aigua” va comptar amb el suport d'un total d'1.884.790 signatures de ciutadans de la Unió 
Europea. Així mateix, va ser recolzada per diverses organitzacions com la Federació Sindical Europea de Serveis Públics 
(FSESP), que representa a més de vuit milions de treballadors del sector públic, organitzats en 275 sindicats a Europa; la 
iniciativa la Xarxa europea de lluita contra la pobresa (EAPN); l'Aliança Europea per la Salut Pública (EPHA); l'Oficina 
Europea del Medi ambient (EEB), Women in Europe for a Common Future (WECF) i la Internacional de Serveis Públics, 
organització germana de la FSESP a nivell mundial.  

Font: 
BBC Ecoestrategia (20 de febrer de 2014) 
http://www.ecoestrategia.com/actualidad.html 

Els cotxes nous seran més nets a Europa per llei 

El Parlament Europeu va aprovar ahir la normativa més severa del 
món contra les emissions de diòxid de carboni (CO2) originades per 
automòbils. Els turismes nous fabricats més enllà de l'any 2020 
hauran d'emetre un màxim de 95 grams de CO2 per quilòmetre, un 
25% menys que els 130 que fixa el límit actual (per 2015). Malgrat 
l'aparent ambició de la norma aprovada, les pressions d'Alemanya 
han obligat a l'Eurocambra a rebaixar les expectatives de la proposta 
sortida de la Comissió Europea, tant en el termini d'aplicació com en 
els incentius als fabricants per la producció de vehicles més nets. 

El nou objectiu ratificat ahir va ser tancat al novembre pels 28 Estats 
membres, el Parlament i la Comissió, i representa una reducció 
absoluta de 50 milions de tones d'emissions de CO2 per any, segons 

càlculs fets públics pel ponent de la mesura, el democristià alemany Thomas Ulmer. La UE ja havia acordat fa sis anys que el 
límit al CO2 dels cotxes per 2020 anés de 95 grams, però llavors no va detallar mesures concretes per aconseguir aquest 
objectiu. 

Les pressions d'Alemanya, el poderós lobby automobilístic de la qual va empènyer al Govern d'Angela Merkel a sol·licitar una 
ampliació en el termini d'aplicació de la mesura fins a 2024, han aconseguit que la resolució final aprovada ahir introdueixi 
certes concessions. En primer lloc, la nova normativa inclourà un generós marc d'incentius per a la producció de vehicles 
menys contaminants —els denominats supercrèdits—. En concret, per cada turisme produït que emeti menys de 50 grams 
de CO2 per quilòmetre, el fabricant aconseguirà una reducció en el contingent total d'emissions de la seva flota, compensant 
les emissions dels vehicles més contaminants que produeixi amb les dels més nets. En la pràctica, aquest límit solament ho 
compleixen els vehicles elèctrics i els híbrids. En segon lloc, la normativa contempla un marge addicional d'un any (fins a 
2021) perquè entri en vigor pel 100% dels cotxes nous, enfront dels quatre que demanava el Govern germà. 

Fonts comunitàries admeten que la normativa és “més flexible” que el text que l'Executiu comunitari va remetre al 
Parlament, però mostren la seva satisfacció per un acord que qualifiquen de “bo i ambiciós”. Els ecologistes es divideixen 
entre els quals veuen “insuficient” la mesura, com Franziska Achterberg, de Greenpeace, i els que titllen l'acord de “positiu” 
malgrat les pressions dels fabricants alemanys, com Greg Archer de Transport & Enviroment, l'associació europea en la qual 
està representada l'espanyola Ecologistes en Acció. Els diputats verds van rebutjar el text en la votació de l'Eurocambra. 

El text, que encara ha de ser ratificat pel Consell de Ministres de la UE, preveu futures reduccions addicionals després de 
2020 i la introducció de noves proves que reflecteixin millor el nivell d'emissions sota condicions reals de conducció. Les 
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empreses que no aconsegueixin complir el nou objectiu hauran de pagar per cada gram per quilòmetre que excedeixi el 
límit. 

Els fabricants que produeixin menys d'1.000 unitats estaran exempts de complir la norma. Actualment, la cinquena part de 
les emissions de CO2 a Europa té origen en els cotxes particulars que, entre 1990 i 2008, van augmentar un 26%. 

Font:  
El País (25 de febrer de 2014)  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/25/actualidad/1393361577_451092.html 
 
Espanya 

EWEA: “La crisi d’Ucraïna ens recorda perquè cal apostar per les renovables”  

“La crisi d'Ucraïna ens recorda per què cal apostar per les energies renovables i especialment per l'eòlica, la més madura 
d'elles en aquest moment”, va dir en entrevista amb Efeverde Jacopo Moccia, director d'Assumptes Polítics de l'Associació 
Europea de l'Energia Eòlica (EWEA).  
 

Ucraïna ocupa en l'actualitat un lloc estratègic per al subministrament 
de gas natural a Europa: els seus oleoductes transporten 
aproximadament el 23 per cent del gas rus consumit en la UE i països 
com Finlàndia, Estònia o Lituània depenen gairebé exclusivament del 
mateix. 

“És absurd que el nostre proveïment energètic depengui dels 
problemes que hi hagi a Rússia, Aràbia Saudita, Algèria o a qualsevol 
altre país proveïdor de combustibles fòssils, quan a Europa disposem 
de recursos infinits a través de les energies renovables i només 
necessitem suport polític”, ha afirmat Moccia. 

En aquest sentit, ha recordat que en 2004 els països europeus es van 
gastar entorn de 120.000 milions d'euros a importar petroli, gas i 
altres combustibles fòssils, una quantitat que no només no s'ha reduït 
amb el pas dels anys sinó que en 2012 s'elevava a 460.000 milions. 

“Són gairebé dos euros al dia per ciutadà, un cost ximple que 
podríem evitar recolzant en seriós el desenvolupament d'indústries com l'eòlica, la qual cosa ens permetria acabar d'una 
vegada per sempre amb les crisis energètiques”, ha insistit. 

L’EWEA organitzarà la seva reunió anual a Barcelona entre el 10 i el 13 de març sota el lema “Reprenent el negoci”, amb 
presència dels principals responsables de les companyies capdavanteres a Europa amb actius d'energia eòlica, com Iberdrola 
o Alstom, entre unes altres. 

Aquest congrés debatrà l'actual situació del sector pocs dies abans que els líders europeus es reuneixin a Brussel·les per 
impulsar la proposta de la Comissió Europea que fixa els objectius climàtics i energètics d'aquí al 2030. 

Aquesta proposta inclou la reducció en un 40 per cent de les emissions de gas d'efecte hivernacle i la necessitat que els 
Estats membres fixin un objectiu de producció d'almenys un 27 per cent d'energies renovables. 

Moccia va anunciar a Efeverde que la EWEA “portarà un doble missatge a Barcelona: en primer lloc, que l'objectiu mateix no 
és gens ambiciós i, en segon lloc, que malgrat això serà difícil complir-ho si no es descriu amb claredat com determinem què 
percentatge aporta cada país, d'un en un”. 

Per fixar aquest barem, serà necessari tenir en compte la riquesa de cada Estat membre així com l'estat de 
desenvolupament en el qual es troba el seu sector renovable però, sobretot, “alguna cosa que no existeix encara: un control 
polític que ens permeti determinar si Polònia, per exemple, ha fet el mateix esforç que el Regne Unit o Dinamarca”. 

En el cas d'Espanya, un dels països capdavanters en creixement d'energies renovables, assegura que aquestes haurien 
d'aportar un 20 per cent a la seva producció energètica d'aquí al 2020 i fins a un 30 per cent en el 2030, encara que la seva 
situació actual “ha empitjorat, va per enrere”. 

“Espanya és un cas clàssic: abans, un exemple del que calia fer en aquest sector i, ara, un exemple del que no cal fer”, 
adverteix, “per culpa de problemes com el dèficit tarifari, una situació que no ha creat el sector eòlic”. 
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Molts europeus “veuen encara l'energia eòlica com una indústria petita i simpàtica, però som ja molt més que això; de fet, 
comencem a convertir-nos en l'esquelet energètic de la Unió Europea”, conclou. EFE 

Font:  
Efeverde (5 de març de 2014)  
http://www.efeverde.com/blog/noticias/ewea-crisis-de-ucrania-nos-recuerda-por-que-hay-que-apostar-por-renovables/ 

Doñana, 50 anys d’una aposta gairebé impossible 

Fa ara 50 anys, el Consell Superior de Recerques Científiques, impulsat per 
José Antonio Valverde, i amb el suport del llavors secretari general del CSIC, 
José María Albareda, va adquirir la finca de la Reserva Biològica de Doñana i 
va crear l'institut de recerca Estació Biològica de Doñana (EBD), en una 
aposta enormement original en aquells temps com era involucrar-se en la 
conservació del patrimoni natural des de l'òptica científica. Naixia així a 
Espanya el que més tard es coneixeria com a biologia de la conservació. 
Avui, l’EBD és un gran centre d'excel·lència, amb una producció científica de 
gran impacte en l'àmbit de l'ecologia aplicada a la gestió de la biodiversitat. 
No va ser per tant una mala aposta per al CSIC. 

Durant aquests 50 anys, Doñana s'ha convertit en un referent, fins i tot en 
una icona de la protecció de la natura, transcendint generosament més enllà 
de les nostres fronteres fins al punt que no hi ha persona al món 
interessada per la naturalesa que no conegui el seu nom. La fascinació que 
aquest espai ha exercit durant l'últim mig segle no s'ha limitat als 
moviments conservacionistes, també científics, artistes, intel·lectuals, 
empresaris i polítics de tot el món han visitat i opinat sobre aquest singular 
entorn. 
 
La seva influència en el pensament conservacionista durant l'última meitat 
del segle XX ha estat indiscutible, sent el germen de la creació de la World 
Wildlife Foundation (Adena, com és coneguda a Espanya) i la “escola” de 
persones com Félix Rodríguez de la Font, Jesús Garzón, Francisco Bernis o 
Javier Castroviejo, entre molts altres. Avui dia, els riscos per a la seva 
conservació, com va ser el cas de l'abocament tòxic d’Aznalcóllar, acaparen 

l'atenció dels mitjans de comunicació del món. 
 
Els primers anys de Doñana van ser una època heroica, i tal vegada ingènua, en la qual l'objectiu era clar i senzill: salvar 
Doñana de la destrucció humana per conservar els últims reductes d'espècies en perill d'extinció, com el linx o l'àguila 
imperial. A l'origen, la intenció era preservar per a generacions futures un espai de singular bellesa natural. La conservació 
d'espais més o menys naturals on els nivells de biodiversitat elevats puguin seguir la seva evolució amb escassa o nul·la 
intervenció humana ha estat la pedra angular de les polítiques de conservació i la més antiga de les seves expressions. 
Aquesta visió emfatitzava la idea que solament en absència de l'home, la naturalesa es pot expressar amb plenitud; els 
animals i plantes silvestres havien de doncs romandre dins dels parcs naturals, i les persones i les seves activitats dins dels 
parcs humans. 
 
Clar que caldria recordar que si va ser una tasca heroica va ser precisament per la seva dificultat. Al mateix temps, i en el 
mateix àmbit geogràfic, l'administració pública espanyola engegava en aquests anys la compra de la reserva biològica de 
Doñana per a la recerca científica i la conservació de la naturalesa, la declaració de pol de desenvolupament turístic en 
Matalascañas, amb la consegüent urbanització de segona residència típica d'Espanya, i, finalment, el pla de regadius 
Almonte Marismas, que el seu objectiu era la posada en cultiu de la marisma després de la seva oportuna dessecació. És a 
dir, amb diners públics financem tres objectius clarament incompatibles. Contra tot pronòstic, va triomfar la iniciativa 
propiciada pel CSIC i l'estudi i la conservació de Doñana van acabar sent l'objectiu prioritari de l'Administració. Sens dubte 
això no hagués ocorregut sense la convicció i obstinació de persones tan singulars com José Antonio Valverde, primer 
director de Doñana. 
 
Durant aquest mig segle, molt ha canviat la forma en què s'entenen els problemes de protecció de la naturalesa. La 
preocupació pel medi ambient és avui dia una constant en les agendes polítiques, els mitjans de comunicació i en la 
preocupació social en general. En les albors del segle XXI, la preocupació per la conservació de la diversitat de la vida ha 
passat de ser una actitud minoritària, dependent d'un cert nivell cultural i una determinada sensibilitat, a una preocupació 
compartida per un gran nombre de ciutadans, i Doñana ha tingut molt a veure en aquest canvi. 
 
Avui sabem que la vida humana no és possible sense la vida de moltes altres espècies, que no podem viure solos i que, com 
tots els altres éssers vius, necessitem dels serveis que ens proporcionen els sistemes naturals. La biodiversitat no és 
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solament un bonic linx o un àguila imperial, la biodiversitat és la que fa l'aire respirable, l'aigua potable i els sòls fèrtils, la 
que ens dóna de menjar i ens proporciona medicaments, és a dir, la que fa possible nostra pròpia vida al planeta. Des de la 
idea original de “defensar la naturalesa en els seus últims paradisos” hem passat a gestionar la vida al planeta. Ens ha 
portat un temps entendre que les espècies en perill no eren solament el linx o l'àguila imperial; l'espècie que estava entrant 
en risc era la nostra pròpia. No es tracta per tant d'evitar que els interessos humans saltin la tanca del parc sinó que hem de 
ser nosaltres els que saltem aquestes tanques cap a fora justament per salvaguardar els interessos humans. 
 
Gràcies a les recerques realitzades en Doñana, en els últims anys, s'han exportat i aplicat coneixements sobre com fer 
compatibles les infraestructures humanes i les nostres activitats industrials amb la biodiversitat. S'han canviat les legislacions 
sobre com construir i operar esteses elèctriques, parcs eòlics, carreteres o activitats mineres, els resultats de les quals han 
convertit a Espanya en líder mundial en molts dels aspectes del desenvolupament sostenible. Hem après a gestionar i 
recuperar diversitat biològica, tornant a portar a la nostra península espècies que havíem extingit d'ella al passat segle, 
aconseguint a més que la major part de les espècies amenaçades a Espanya estiguin millor o molt millor que fa 50 anys. 
Ara, el desafiament per al proper mig segle 50 és aplicar aquest coneixement no solament en parcs naturals, també i 
sobretot, en la resta del territori: els parcs humans. 
 
En la conjuntura actual de crisi econòmica, on gairebé tots els altres problemes passen a un segon terme, m'agradaria 
recordar que, quan l'economia es recuperi, seguirem necessitant un planeta que es pugui habitar. Hem d'aprendre —i fer-ho 
ràpidament— com afrontar i resoldre els problemes que plantegen el creixement de la població humana, la limitació de 
recursos, la contaminació, el canvi climàtic i la pèrdua d'espècies. Per tot això, podem assegurar que la missió que va 
emprendre el CSIC en Doñana fa 50 anys és avui dia, si cap, encara més important i urgent. 
 
Font: 
El País (28 de febrer de 2014) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/24/andalucia/1393254489_521753.html 
 
El canvi climàtic elevarà 3 graus la temperatura estival a Espanya 

La major part d'Europa va a experimentar un escalfament superior a la mitjana mundial, si les temperatures de superfície 
s'eleven 2 graus per sobre dels nivells pre-industrials com indiquen els models climàtics, segons destaca un estudi 
internacional que publica avui la revista Environmental Research Letters. 

Si no s'adopten mesures que evitin la tendència actual del canvi climàtic, les temperatures superiors a la mitjana global de 
2°C s'experimentaran amb especial gravetat en el nord i est d'Europa en l'hivern i el sud d'Europa en l'estiu. No obstant 
això, el nord-oest d'Europa, específicament en el Regne Unit, experimentarà un escalfament relatiu més baix. 

L'estudi mostra també que en l'estiu les temperatures màximes diàries podria augmentar en uns 3° C en el sud-est d'Europa 
i la Península Ibèrica i elevar-se molt per sobre de 40° C a les regions que ja sofreixen algunes de les temperatures més 
altes d'Europa, com Espanya, Portugal i França. Aquestes elevades temperatures augmentaran l'evaporació i la sequera, 
detalla l'estudi. 

En l'hivern, les temperatures màximes diàries podria augmentar en més de 6° C en tota Escandinàvia i Rússia. 

L'autor principal de la recerca, Robert Vautard, del Laboratoire donis Sciences du Climat et de l'Environnement 
(CEA/CNRS/UVSQ), recorda que "l'objectiu de no sobrepassar l'escalfament de 2° C ha estat indicat amb el propòsit d'evitar 
un limiti amb conseqüències que es consideren perilloses però fins ara no s'han estudiat amb detall l'impacte regional 
d'aquest augment de temperatures". 

"Ens trobem amb que, fins i tot per a un objectiu tan ambiciós a escala global com 2° C, els canvis en el clima d'Europa són 
importants i donarà lloc a impactes significatius." 

Augment de les pluges torrencials: 

L'estudi també mostra que hi haurà un fort increment de la 
precipitació a Europa Central i del Nord en l'hivern i el nord d'Europa 
en l'estiu, i que la major part del continent experimentarà un 
augment en els casos de precipitacions extremes, la qual cosa 
augmenta els riscos d'inundació que són ja que té importants 
conseqüències econòmiques. 

El sud d'Europa és una excepció, i experimentarà una disminució 
general de la precipitació mitjana. 
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Per arribar a les seves conclusions, els investigadors van utilitzar un conjunt de 15 models climàtics regionals per simular els 
canvis climàtics sota un escenari A1B, que representa un creixement econòmic ràpid i un enfocament equilibrat de les fonts 
d'energia. 

A més de la temperatura i canvis en les precipitacions que poden ocórrer, els investigadors també van investigar la circulació 
atmosfèrica i els vents, però no van trobar canvis significatius. 

"Fins i tot si s'aconsegueix l'objectiu dels 2 ° C, Europa experimentarà impactes, els quals són susceptibles d'agreujar la 
vulnerabilitat climàtica existent. Per tant, és necessari seguir treballant en la identificació de punts d'accés clau, impactes 
potencials i promoure l'adaptació acuradament planejat", escriuen els investigadors en el seu estudi. 

Font: 
La Vanguardia (2 de març de 2014) 
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Catalunya: 

L’agricultura ecològica va créixer un 20% l’any passat a Catalunya 

El nombre d'agricultors i ramaders inscrits en la producció 
ecològica a Catalunya va créixer l'any passat un 20% i la 
facturació del sector va registrar un augment anual de 
facturació del 14%, segons el balanç presentat avui a 
Barcelona pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Mitjà Natural, Josep Maria Pelegrí, 
acompanyat del sotsdirector general d'Agricultura, Joan 
Godia, i del president del Consell Català de la Producció 
Ecològica (CCPE), Daniel Valls. 

Des de l'any 2000 fins ara el sector de producció ecològica 
ha experimentat un notable creixement, multiplicant per 
10 la superfície certificada mentre que el nombre 
d'empreses relacionades amb la transformació i distribució 
d'aliments ecològics s'ha multiplicat per cinc. 
 
"L'alimentació ecològica és un sector emergent que té 
encara un ampli camí de creixement ", ha destacat Josep 

Maria Pelegrí. En aquest sentit, el conseller ha anunciat que el Govern, i especialment el Departament d'Agricultura, 
elaborarà i aplicarà un nou programa d'actuació a partir del proper any. 
 
L'actual Programa de foment de la producció ecològica, que s'aplica des de l'any 2012, ha incorporat una sèrie de noves 
actuacions i eines necessàries per al sector, com la creació d'un Pla anual de dinamització territorial de la producció 
ecològica, desenvolupat per un equip de dinamitzadors tècnics situats al territori, o la creació d'un mercat virtual de 
productes i serveis per a la producció ecològica (llotjapae.com). Entre les millores recents en el sector destaca també 
l'establiment d'una línia d'ajudes per a la recerca aplicada en matèria de producció ecològica o la creació de la Setmana Bio 
per a l'alimentació ecològica, la segona edició de la qual se celebrarà del 30 de maig al 8 de juny de 2014. 
 
Un sector en creixement: 
 
"Les dades indiquen que tenim un sector ecològic que ofereix una gran oportunitat de negoci i un ampli ventall de sortides 
professionals, per la qual cosa és important continuar invertint esforços en aquest sector ", ha afirmat el conseller. 
 
Pelegrí ha explicat que l'Observatori de l'Agricultura i l'Alimentació Ecològica és una eina d'informació i anàlisi centrada en 
aquest sector amb l'objectiu de "sistematitzar tota la informació i el coneixement". Pelegrí ha volgut destacar "la importància 
de proporcionar a tots els emprenedors catalans la informació necessària per ajudar-los a orientar els projectes productius i 
empresarials amb les millors garanties d'èxit i competitivitat". 
 
El conseller també ha explicat que pròximament s'incorporaran en l'apartat web de l'Observatori una sèrie d'informacions 
que combinarà dades del sector ecològic català i les posarà en referència amb dades generals del sector agroalimentari 
català i també del sector ecològic del conjunt de l'Estat espanyol. 
 
La superfície inscrita com a producció agrària a Catalunya va aconseguir l'any passat les 112.408 hectàrees (94.972 
hectàrees en 2012) i els creixements més importants respecte de l'any passat s'han centrat en el cultiu de la vinya, que 
arriba a les 7.790 hectàrees (un 38,74% més), i l'olivera, amb 5.984 hectàrees (un 29,13% més). 
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La producció ecològica de boví per a carn va créixer gairebé un 18 % mentre que les activitats agroindustriales van créixer 
una mitjana del 12 %, destacant l'augment d'activitats de fabricació i envasat d'olis (22,45% més). Les facturacions del 
conjunt de les empreses ecològiques catalanes de l'exercici 2013 respecte a l'any anterior va ser gairebé del 14% i va 
aconseguir els 152 milions d'euros. 
 
Font: 
La Vanguardia (6 de març de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/natural/20140306/54402101926/crecimiento-agricultura-produccion-ecologica-catalunya.html 

Agricultura i Endesa treballen per a eradicar espècies invasores al Parc Natural de l’Alt Pirineu 

L'actuació es fa en el pantà de la Torrassa amb una màquina amfíbia polivalent que combat una planta aquàtica, la Elodea 
canadensis, que amenaça la fauna autòctona. Aquesta és una actuació més de les quals duu a terme el Departament 
d’Agricultura per al control i l'eradicació de les espècies invasores. Aquesta planta aquàtica afecta a l'ecosistema del pantà 
de Escalarre, perjudica la pesca i posa en perill la supervivència de la planta amenaçada Hippuris vulgaris. 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través del Parc Natural del Alt Pirineu i en 
col·laboració amb Endesa, introdueix un sistema innovador per netejar d'espècies invasores el pantà de la Torrassa, al 
Pallars Sobirà. Es tracta d'un pla experimental pioner que suposa un pas més en la tradicional lluita contra Elodea 
canadensis, una planta aquàtica que guanya terreny sobre espècies autòctones de la zona com Hippuris vulgaris, en perill 
d'extinció i de la qual només s'ha trobat una població, en tota Catalunya, en aquesta zona humida conformada en la cua de 
la Torrassa. 
 

Fins al moment, aquesta espècie invasora s’extreia mecànicament a partir 
de la rebaixa del nivell d'aigua del pantà durant els mesos d'hivern. 
Aquesta pràctica disminuïa la presència de la planta invasora solament 
temporalment, però sense resultats eficaços per eradicar permanentment. 
 
Aquesta campanya, que forma part del Pla per a la conservació de la 
biodiversitat d'Endesa, compta, des de finals de 2013, amb la col·laboració 
del Parc Natural del Alt Pirineu, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, l'Ajuntament de la Guingueta d' Àneu i 
la Societat Local de Pesca. 
 
L'extracció d'aquesta planta és una de les actuacions que està duent a 
terme el Departament d’ Agricultura per controlar i eradicar les espècies 
invasores. Cal recordar que les espècies invasores són un problema 
ecològic de primera magnitud i generen grans pèrdues econòmiques. 
Aquestes espècies són capaces de reproduir-se i expandir-se de manera 

molt ràpida pel nou territori. Des d'un punt de vista ecològic, la competència d'aquestes espècies invasores pels recursos 
que ofereix el mitjà pot reduir o desplaçar les poblacions de les espècies autòctones més sensibles. I, des d'un punt de vista 
econòmic, moltes d'aquestes espècies invasives són capaces de causar danys considerables de tot tipus, ja sigui per pèrdues 
directes en diferents sectors econòmics, com l'agricultura, la pesca o la navegació, o pels costos indirectes derivats de la 
seva gestió. 
 
El pla experimental aplicat aquests dies en la Torrassa s'ha engegat després d'estudiar el cicle biològic de l'espècie i 
reconèixer les estratègies de dispersió i els requeriments d'hàbitat. Concretament, s'ha dissenyat un sistema de parcel·les de 
control i d'experimentació en una zona del pantà densament poblada per l'espècie forana, a partir de les quals es realitzaran 
diferents assajos per reconèixer els tractaments més eficaços per eradicar-la. 
 
Endesa disposa, per a la realització d'aquests treballs, d’una màquina amfíbia polivalent que permet tallar i extreure la 
planta, a més de remoure el fons, per estudiar els comportaments de Elodea. Aquestes tasques se seguiran periòdicament 
d'aprop durant els propers mesos per observar l'evolució de les diferents parcel·les experimentals i extreure resultats 
determinants, prevists per a l'últim trimestre de l'any. 
 
Font: 
Sala de prensa Generalitat de Catalunya (26 de febrer de 2014) 
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La Generalitat rebutja el projecte de mines de sal al massís del Montsec 

La declaració d'impacte ambiental "desfavorable" adverteix que el projecte tindria conseqüències negatives per al medi 
ambient, el turisme i l'observatori astronòmic.  

 
Font: gencat.cat 

http://www.lavanguardia.com/natural/20140306/54402101926/crecimiento-agricultura-produccion-ecologica-catalunya.html�
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=252371&idioma=0�


 
14 

El massís del Montsec, una de les zones de major valor ambiental del prepirineu català, no podrà acollir una nova explotació 
salina. Seguint la resolució aprovada el 2013 pel Parlament, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha 
aprovat un declaració d'impacte ambiental "desfavorable" per al projecte d'extracció de sal promogut per Salines de la 
Noguera SL en Tartareu, en el municipi de les Avellanes i Santa Linya (la Noguera), a la zona del Montsec. 

L'òrgan col·legiat responsable de l'estudi ambiental del projecte considera que la proposta d'explotació minera presentada, 
en el paratge conegut com El Vaig moldre Nou, pot comportar efectes significatius per al mitjà si la gestió es porta d'acord 

amb les condicions descrites en la documentació presentada pel 
promotor, en el projecte i en l'estudi d'impacte ambiental. 
De forma global, la ponència ha qualificat l'impacte ambiental del projecte 
com a crític, indicant que "pot comportar impactes amb efectes 
significatius per al mig receptor que no justifiquen els elevats costos que 
pot suposar la seva mitigació". Entre altres aspectes, s'ha estimant que 
l'entorn on ha de desenvolupar-se l'extracció és molt vulnerable, amb un 
especial valor astronòmic, turístic, paisatgístic, cultural, ramader i agrari i 
que aquest mig receptor no té la capacitat mediambiental suficient per 
admetre la nova activitat. 
 
Sense garanties per al medi ambient 
 
La documentació presentada en l'expedient i la seva tramitació, d'altra 

banda, no assegura que l'explotació del recurs de sal protegeixi adequadament el medi ambient, ni que aquesta sigui un 
objectiu públic necessari per assegurar el seu proveïment. 
 
L'informe aprovat per la Generalitat indica que l'activitat comportaria la pèrdua de la integritat de la unitat del paisatge 
actual, la qual cosa limitaria significativament el desenvolupament d'un turisme responsable de qualitat i d'un model de 
creixement més sostenible. Suposaria d'altra banda la detracció de cabals, l'afecció dels aqüífers, que podrien resultar 
explotats o fins i tot esgotats. També s'assenyalen el risc de salinització, l'emissió de sal en pols a la atmosfera i els riscos 
d'incendi i de subsidencia (enfonsament del terreny associat a l'activitat). 
 
La declaració d'impacte ambiental desfavorable coincideix amb la resolució aprovada pel Parlament el 13 de novembre de 
2013, en què s'instava al Govern a no autoritzar, d'acord amb la normativa vigent, cap tipus d'activitat industrial extractiva 
per a la producció de sal en aquesta zona. 
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Una recerca de la UdG demostra que la saliva és un indicador adequat per a la detecció dels nivells d'arsènic 
en el cos humà 

Una tesi de la UdG ha posat a punt una metodologia que permet establir el nivell d'arsènic, i l'especiació, en el cos humà. La 
seva aplicació resulta més econòmica i senzilla que una anàlisi de sang. Al golf de Bengala, l'enverinament per l'arsènic que 
contenen les aigües subterrànies, és un problema que afecta milions de persones. 

L'arsènic és un metal·loide carcinògen omnipresent en aigües naturals, els sòls i en l'atmosfera. A causa de la seva àmplia 
distribució, milions de persones a tot el món es troben exposades en alts nivells d'arsènic. Com a resultat d'una 
sobrexposición continuada, els efectes sobre la salut són enormes i inclouen efectes cancerígenos en la pell, en el fetge, en 
el ronyó i en altres òrgans que poden provocar la mort. L'estat de Bengala Occidental, a l'Índia, és una de les regions del 
món més afectades per la presència d'arsènic, la qual cosa representa una amenaça molt greu per a la població de la regió. 

La tesi “Arsenic and its speciation analysis in biological and environmental samples using ICP techniques”, que ha redactat 
Subhamoy Bhowmick i han dirigit Mònica Iglesias, Gabriela Roman-Ros i Debashis Chatterjee, aborda la qüestió del procés 
de mobilització de l'arsènic en les aigües subterrànies, a partir de la comparació de la composició química de les aigües 
subterrànies de les tres àrees geogràfiques del districte de Bengala Occidental. Bhowmick ha observat que l'equilibri de les 
aigües subterrànies ho controlen els carbonats i el seus processos de precipitació i dissolució. A més, els resultats amb que 
s'ha trobat li han suggerit que la composició de l'aigua subterrània poc profunda està fortament influenciada per les 
activitats antropogénica, i no solament pels factors geogénicos. 

L'investigador ha continuat la línia de recerca amb un treball de camp a Bengala Occidental, Índia, en què ha identificat 
persones amb lesions de graus diferents, produïdes per la ingesta d'arsènic, per trobar un marcador alternatiu en les proves 
sanguínies, massa cares i complexes per a les possibilitats dels habitants de la regió. Bhowmick ha utilitzat la saliva com a 
font d'informació per a la determinació dels nivells d'exposició de l'individu a l'arsènic. Els resultats han confirmat la validesa 
de la metodologia analítica aplicada. L'especiació de l'arsènic en la saliva ha mostrat que l'espècie predominant és l'AS (V), la 
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que provoca uns efectes molt perjudicials al cos humà, mentre que la concentració de arsenobetaina és baixa o no 
detectable en la majoria de les mostres recollides. 

Una de les conclusions de la recerca, conseqüència de les proves que s'han dut a terme, afirma que la variació en la 
capacitat de metilación de cada individu, per tant, la susceptibilitat a les lesions cutànies induïdes per l'arsènic, té una gran 
transcendència en el desenvolupament posterior de la malaltia. 

Finalment, Subhamoy Bhowmick ha proposat una tècnica per a l'eliminació de l'arsènic que és respectuosa amb el medi 
ambient i adequada per a les aigües subterrànies de Bengala, basada en l'aplicació de nanopartícules de ferro amb valència 
zero sobre argila montmorilonita, la qual ha demostrat ser un adsorbent potencial per a la reducció de nivells elevats 
d'arsènic en les aigües subterrànies. 

De Bengala a Girona: una recerca tangible 

Subhamoy Bhowmick i Santamu Mahunder s'han doctorat en la Universitat de Girona. Van venir fa tres anys des de Bengala 
Occidental, Índia. Tot aquest temps s'han format i han investigat una de les amenaces més importants que assetgen la regió 
de golf de Bengala, la seva terra. Allí, des de fa trenta anys, la gent s'enverina amb l'aigua, perquè conté una quantitat 
d'arsènic massa elevada perquè el cos humà pot assimilar-la amb normalitat. Hi ha entre trenta i cinquanta milions de 
persones exposades a la toxicitat de l'arsènic, des que a mitjan anys vuitanta del segle XX la UNICEF i altres institucions 
occidentals van promocionar la construcció de pous artesans per aconseguir d'aigua la població. L'arsènic és un element 
molt comú en els sòls però la seva concentració en les aigües subterrànies no supera, habitualment, uns límits tolerables per 
al cos humà. La particularitat del subsòl de golf de Bengala, la seva inusual riquesa en arsènic, ningú la coneixia i la 
possibilitat de fer pous semblava una bona idea. Fins llavors la població s'aconseguia de les aigües superficials, sovint 
corrompudes. Actualment, hi ha més de deu milions de pous i una mortalitat anual que s'estima en vint mil víctimes. 

Els dos estudiants bengalís han fet el doctorat en la UdG amb una beca Erasmus Mundus External Cooperation Window del 
programa Eurindia Consortium Agreement, que ha coordinat la KTH Royal Institute of Technology, de Suècia, i en el qual 
participaven una vintena d'universitats europees i índies. La Universitat de Girona ha participat a través del Grup de Recerca 
en Química Analítica i Ambiental del Departament de Química que, amb els anys, ha teixit una xarxa internacional 
d'interessos entre els quals, el coneixement de la química de l'arsènic dissolt en l'aigua subterrània, ha esdevingut un dels 
seus principals actius de recerca. 

Les professores Manuela Hidalgo i Mònica Iglesias expliquen que el repte més important de Subhamoy Bhowmick i Santamu 
Mahunder ha estat fer la tesi en els tres anys del termini de la beca, si es té amb compte que procedien d'una regió molt 
allunyada de la nostra. La limitació l'han superat amb dedicació i esforç. Les investigadores del Grup de Recerca en Química 
Analítica i Ambiental asseguren que l'estada en la UdG ha posat tots dos estudiants en contacte amb mètodes de treball i 
tècniques d'anàlisis que difícilment haurien experimentat en cap laboratori del seu país. Des del Centre d'Informació i 

Assessorament dels Estudiants (CIAE) remarquen, a més, que la 
de Mahumder i Bhowmick no és una experiència aïllada, perquè 
cada curs hi ha gairebé quatre-cents estudiants internacionals 
que acudeixen en la Universitat de Girona per fer les seves 
estades de recerca. 
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El Govern contempla implantar una ecotaxa sobre la mobilitat privada 

El Govern de la Generalitat està disposat a tirar un cable a l'Ajuntament de Barcelona en la seva obstinació per reduir el 
nombre de desplaçaments en vehicle privat fins a les ambicioses cotes que reflecteix el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-
2018 amb un nou gravamen, una ecotaxa. Així ho ha confirmat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en 
assenyalar que, de la mateixa forma que es preveu bonificar a partir de 2015 la mobilitat sostenible amb estímuls i 
descomptes com el nou títol de transport integrat, la T-Mobilitat, es podria implantar una ecotaxa, un impost a la mobilitat 
privada, no només als transportistes. 

En declaracions a Tv3, el Conseller ha assenyalat que "la mobilitat privada és el que genera més contaminació" i, de la 
mateixa forma que el pla de qualitat de l'aire bonifica la mobilitat sostenible, amb estímuls i descomptes per a la mobilitat 
sostenible, es podria implantar una ecotaxa per tractar de gravar amb algun tipus d'impost la mobilitat privada amb un 
objectiu dissuasori que repercuteixi en l'increment de l'ús del transport públic. En qualsevol cas, el responsable de Territori 
no ha volgut donar detalls d'aquest impost més enllà d'assenyalar que és simplement alguna cosa que es podria plantejar si 
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ben no és alguna cosa decidit. No obstant això, ha deixat clar que la taxa no afectaria solament als transports, com ocorre 
en alguns països d'Europa, en compliment d'una directiva comunitària que permet el gravamen de forma voluntària. 
 
L'anunci es produeix just després que l'Ajuntament de Barcelona desvetlli que vol reduir en 5,6 punts d'aquí a 2018 els 
desplaçaments en vehicle privat a la ciutat perquè els desplaçaments a la Ciutat Comtal suposin el 21% del total de 
Catalunya. D'aquesta forma, la capital catalana considera que podrà complir amb la normativa de qualitat de l'aire europea 
sense empitjorar el tràfic. 
Així, Ajuntament i Generalitat tenen el mateix objectiu mediambiental i econòmic: d'una banda complir amb els estàndards 
de qualitat de l'aire que suposen un problema en determinats períodes de l'any a la ciutat de Barcelona i que comporten en 
ocasions fortes sancions per part d'Europa, i d'altra banda l'excessiu dèficit dels transports metropolitans. Encara que des de 
l'ajuntament asseguren que "en cap cas l'objectiu és reduir el tràfic privat, sinó complir amb els objectius ambientals", el pla 
pretén aconseguir l'increment dels desplaçaments en transport públic per augmentar la recaptació i evitar els valors màxims 
fixats per la UE per al diòxid de Nitrogen i PM10, que han provocat la implantació de mesures de contenció com la velocitat 
variable en els accessos a la ciutat. 
 
Però la Generalitat és conscient que alhora que implanta un gravamen ha d'oferir alternatives als usuaris i en aquesta línia 
es troba l'anomenada T-Mobilitat, el nou títol de transport públic que es preveu implantar en 2015 que pretén bonificar o 
oferir descomptes als usuaris que agafen el transport públic diàriament. Vila ha assegurat que a aquelles persones que agafi 
diàriament el transport públic "les hi ha de premiar". Així, els plecs de condicions concrets per a aquest nou títol està previst 
que es presentin a la primavera i el títol es posarà a la venda a partir del mes de gener 
 
El nou sistema tarifari pretén donar solució també a les constants queixes dels usuaris per l'elevat preu dels transports que 
s'ha incrementat de manera exponencial en els últims anys, coincidint amb la crisi econòmica, com a conseqüència de 
l'elevat deute de l'empresa que gestiona els serveis (TMB), que ascendeix a més de 500 milions d'euros. En tot cas, el nou 
títol de transport requereix una inversió de 60 milions d'euros que no hauria d'anar a càrrec de l'administració pública sinó 
que requerirà d'una unió temporal d'empreses (UTE) formada per un soci financer i un de tecnològic, que s'encarregaran de 
la implantació del sistema que permetrà el descompte personalitzat en funció de l'ús. 
 
Al fil sobre els transports el Conseller s'ha mostrat esperançat que les obres de construcció de l'estació de la Sagrera 
comencin el proper dia 15, tal com està previst i així es va comprometre el Ministeri de Foment. Lluny d'assegurar al 100% 
d'així serà, Vila ha avisat que si no és així s'estarà cometent un "gravíssim error": "Espero que compleixin com han anat 
complint amb Riodalies o amb les licitacions del Port; si no, continuarem cronificando un problema gravíssim perquè la 
Sagrera ha de ser l'estació intermodal de referència" davant una estació de Sants "molt tensionada", que també "necessita 
actuacions immediates", ha assegurat. 
 
En aquest punt, el dirigent ha assenyalat que, si ben Rodalies necessita més inversió i no està "en condicions de dir que va 
bé", sí ha volgut constatar que "es van fent coses". En aquest sentit ha avançat que en les properes setmanes, la ministra 
de Foment Ana Pastor, vindrà a Catalunya per presentar novetats com les noves freqüències de pas de trens en el Camp de 
Tarragona. 
 
Font: 
La Vanguardia (06 de març de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/politica/20140306/54402840802/govern-contempla-implantar-ecotasa-movilidad-privada.html 
 
URV-CEDAT: 
 
Nou període de preinscripció per al Màster Universitari en Dret Ambiental (Modalitat a distància) de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
A partir de l'1 de març de 2014 s'obre un nou període de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental 
(curs 2014-15), en la modalitat virtual. 
 
El Màster en Dret Ambiental és una titulació oficial únic en les seves característiques a Espanya. El Màster Oficial en Dret 
Ambiental proporciona coneixements fonamentals i específics, amb una consideració particular cap als diferents àmbits 
sectorials, complementats amb un conjunt d'assignatures no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, 
econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. L'estudi del dret espanyol es vincula a la perspectiva del dret de la Unió 
Europea i del Dret internacional i comparat. 
 
El programa docent atén, de manera particular, els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, 
l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, les diverses formes de responsabilitat en l'àmbit del 
medi ambient i la sanció administrativa i penal de les infraccions i delictes ambientals. El programa concedeix una gran 
importància a les pràctiques nacionals i internacionals i té un important component multidisciplinari. A més, els estudiants 
del Màster tenen la possibilitat d'intervenir en casos reals, sota la supervisió de professorat altament qualificat, a través de la 
clínica jurídica ambiental, i de continuar la seva formació amb l'accés al doctorat en dret ambiental. 
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Dirigit a: 
Graduats universitaris o amb un títol equivalent (no necessàriament en Dret) expedit per un centre d'ensenyament superior 
que vulguin completar la seva formació per orientar o reorientar la seva carrera professional cap a l'especialització ambiental 
o que, simplement, desitgin disposar d'instruments conceptuals que els permeti accedir a una millor comprensió del dret 
ambiental. 
 
Durada: 
Dos cursos acadèmics (de setembre a juny), 120 crèdits ECTS. 
 
Modalitat: 
A distància. Amb possibilitat de realitzar activitats presencials per als estudiants interessats a seguir amb estudis de 
doctorat. 
Places limitades: 30 
 
Preinscripció: 
En línia (a partir de l'1 de març) 
https://www.urv.cat/masters/alumne/index.jsp?idioma=2 
 
Coordinació: 
Dra. Susana Borràs Pentinat 
Susana.borras@urv.cat 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), 
Universitat Rovira i Virgili 
 
Font:  
CEDAT (17 de desembre de 2013) 
https://www.urv.cat/masters/alumne/index.jsp?idioma=2 
 
Seminari: “COMERÇ I MEDI AMBIENT” 
 
El dilluns 17 de febrer va tenir lloc el segon seminari a càrrec del professor de la Universitat de Barcelona Xavier Fernández 
Pons amb el títol de “Comerç i medi ambient”. 
 
Font:  
CEDAT (18 de febrer 2014) 
 
Seminari: “Implicacions legals en la reutilització d’aigües residuals depurades” 
 
El biòleg i consultor Jordi Escola, va impartir els dies 3 i 10 de març, dos seminaris sota el títol “Implicacions legals en la 
reutilització d’aigües residuals depurades”. Li primera sessió va tenir lloc en el seminari 1 del Campus Catalunya i la segona 
sessió va consistir en una visita a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Vilaseca. 
 
Font:  
CEDAT (18 de febrer 2014) 
 
Seminari: “Repensar l’estat del dret ambiental: examen de la constitució del Brasil” 
 
El dilluns 24 de febrer va tenir lloc al Campus Catalunya de la URV el seminari “Repensar l'estat del dret ambiental: examen 
de la constitució del Brasil” a càrrec del professor José Rubens Morato Leite, president do Institut O Direito per un Planeta 
Verd de la Universitat Federal de Santa Catarina, Brasil. 
 
Font:  
CEDAT  (25 març 2014) 
 
AAEDAT: 
 
Un equip d’estudiants del Màster Universitari en 
Dret Ambiental participen al Concurs 
Interamericà de Dret al Desenvolupament 
Sostenible  

Una delegació d'estudiants del Màster Universitari en Dret 
Ambiental viatjarà a Rio de Janeiro per representar a la 

 

 
Foto: FGV 
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URV, en el Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible, organitzat per la Fundaçao Getulio Vargas (Brasil), 
la Universitat dels Andes (Colòmbia) i la Tulane University Law School (EUA), que se celebrarà entre el 18 i 21 de març. 
L'equip, format per Erea Suárez Cornejo, Fred Larreategui Fabara i Patricia Melissa Sangama Suazo i tutoritzat per Isabel 
Vilaseca Boixareu (becària predoctoral del CEDAT), porta treballant intensament des de novembre de 2013 per preparar-se 
per a la competició. 

El Concurs Interamericano de Dret al Desenvolupament Sostenible és una prestigiosa competició jurídica, consistent en una 
simulació de la Cort Interamericana de Drets Humans. La competició està basada en la discussió d'un cas hipotètic d'algun 
tema que estigui sent discutit actualment en el Sistema Interamericano de Drets Humans o que se susceptible de ser-ho. 
 
La competició consta de dues fases. En la primera fase (finalitzada el 7 de febrer), els equips han hagut de redactar un 
memorial escrit en el qual s'han d'exposar les al·legacions en defensa d'una dels parteixes del cas hipotètic. En la segona 
fase (la que se celebrarà en Rio de Janeiro), els equips participants hauran d'enfrontar-se entre ells en diversos plets 
simulats davant la Cort. Culminades les dues fases, cada equip obtindrà una qualificació final a partir de la qual es 
determinarà el rànquing de la competició. 
 
Les competicions d'aquest estil (en anglès conegudes amb el nom de Moot Courts), igual que les Clíniques Jurídiques, són 
activitats extra-curriculars de l'àmbit de l'ensenyament del Dret, originàries de la tradició anglosaxona i actualment molt 
arrelades en molts països del món. A Espanya, no obstant això, no han tingut encara molta proliferació. 
 
La iniciativa de formar un equip URV per participar en el Concurs Interamericano de Dret al Desenvolupament Sostenible va 
partir del grup de becàries i becaris predoctorales del CEDAT i la AAEDAT amb el suport del CEDAT i la URV. S'espera que 
l'activitat es repeteixi en els propers anys. Per això, a aquells o aquelles estudiants del Grau en Dret o d'algun màster jurídic 
de la URV que estiguin interessats o interessades a participar en l'edició del curs que ve se'ls suggereix que estiguin 

pendents de la convocatòria per presentar la seva candidatura, que es 
publicarà entre setembre i octubre d'aquest any. Per a més 
informació, podeu posar-vos en contacte amb isabel.vilaseca@urv.cat. 
 
Font:  
AAEDAT (16 de febrer de 2014) 
 
Membres de l’AAEDAT participen a la pedalada popular 
“Tarracomalet” para demanar carril bici a Tarragona 

Diumenge passat 9 de març, més de 200 persones, pujades a una bici 
o amb patins, van recórrer els carrers de Tarragona sota una 
reivindicació, la d'exigir un carril bici a la nostra ciutat. Diversos 
membres de l’AAEDAT hi van participar. 

Petits i grans, de totes les edats, van recórrer en menys d'una hora 7.5km, demostrant que els desnivells de la ciutat no són 
cap excusa. Van recórrer trams que suposadament, segons el Pla de Mobilitat de la ciutat, presenten més d'un 12% de 
desnivell, com per exemple l'Av. Argentina. No obstant això, tal com ja va demostrar fa setmanes el Grup per una Mobilitat 
Ambiental i Socialment Justa a Tarragona (grup al que pertany l’AAEDAT), aquestes xifres no es correspon amb la realitat, 
raó per la qual la rectificació dels desnivells del pla de mobilitat va ser una de les peticions principals que es va escoltar al 
llarg de la convocatòria. 
 
Les altres consignes que es van escoltar a través del megàfon durant el recorregut parlaven sobre l'esgotament del petroli i 
la seva contaminació i sobre els seus efectes desastrosos per a la nostra societat i per al planeta. En aquest sentit, durant 
els parlaments es va criticar durament el sistema econòmic actual que afavoreix una mobilitat basada en el foment del 
vehicle privat, en introduir un ritme frenètic durant el nostre dia a dia. Aquests models de vida potencien desajustaments 
socials i mediambientals, i una tecnologia encaminada al consum i al transport de mercaderies. 
 
Amb aquestes accions des del Grup de Mobilitat es pretén denunciar i conscienciar sobre el fet que tot això ens porta a 
xocar amb els límits físics del planeta que es manifesten en la finitud dels seus recursos, especialment del petroli, el gas, el 
coure o el liti. Continuar l'espiral de consum irracional energètic i de matèries primeres porta a la majoria de la població 
mundial a l'empobriment, la guerra i el gana. 
 
Font: 
Grup per una Mobilitat Ambiental i Socialment Justa i AAEDAT (9 març 2014)  
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
 

 
Foto: AAEDAT 
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Recomanació de la Comissió, de 22 de gener de 2014, relativa a uns principis mínims per l’exploració i 
producció d’hidrocarburs (com el gas d’esquist) utilitzant la fracturació hidràulica d’alt volum. 
  
Per a més informació:  
DOUE L 39 de 08.02.2014, p. 72/78. 
http://www.boe.es/doue/2014/039/L00072-00078.pdf 
 
Reglament d’Execució (UE) nº 128/2014 de la Comissió, de 5 de febrer de 2014, pel qual s’inscriu una 
denominació al registre de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides [Golf 
Canari (IGP)] 
 
Per a més informació:  
DOUE L 40 de 11.02.2014, p. 16/17. 
http://www.boe.es/doue/2014/040/L00016-00017.pdf 
 
Reglament d’Execució (UE) nº 130/2014 de la Comissió, de 10 de febrer de 2014, pel qual s’aprova una 
modificació que no és de menor importància del plec de condicions d’una denominació inscrita al Registre de 
Denominacions d’Origen protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides [Selles-sur-Cher (DOP)] 
 
Per a més informació:  
DOUE L 41 de 12.02.2014, p. 1/2. 
http://www.boe.es/doue/2014/041/L00001-00002.pdf 
 
Reglament (UE) no 136/2014 de la Comissió, de 11 de febrer de 2014, pel qual es modifiquen la Directiva 
2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (CE) nº 692/2008 de la Comissió en allò que 
respecta les emissions procedents de turismes i vehicles comercials lleugers (Euro 5 y Euro 6) i el Reglament 
(UE) nº 582/2011 de la Comissió en allò que respecta les emissions dels vehicles pesats (Euro VI). 
  
Per a més informació: 
DOUE L 43 de 13.02.2014, p. 12/46. 
http://www.boe.es/doue/2014/043/L00012-00046.pdf 
  
Reglament (UE) nº 133/2014 de la Comissió, de 31 de gener de 2014, pel qual es modifiquen, per a adaptar-
los al progrés tècnic en allò relatiu als límits de les emissions, la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, el Reglament (CE) nº 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consell i el Reglament (UE) nº 
582/2011 de la Comissió.  
 
Per a més informació: 
DOUE L 47 de 18.02.2014, p. 1/57. 
http://www.boe.es/doue/2014/047/L00001-00057.pdf 
 
Reglament Delegat (UE) nº 134/2014 de la Comissió, de 16 de desembre de 2013, que complementa el 
Reglament (UE) nº 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell respecte als requisits d’eficàcia 
mediambiental i rendiment de la unitat de propulsió i modifica el seu annex V.  
 
Per a més informació:  
DOUE L 53 de 21.02.2014, p. 1/327. 
http://www.boe.es/doue/2014/053/L00001-00327.pdf 
 
Espanya: 
 
Llei 8/2013, de 21 de novembre, de Mesures Tributàries de Castella-La Manxa.  
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 35 de 10 de febrer de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1368.pdf 
 
Llei 2/2014, de 23 de gener, de Mesures Fiscals i Administratives de la Comunitat Autònoma d’Aragó.  
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 37 de 12 de febrer de 2014 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1510 
 
Ordre AAA/198/2014, de 12 de febrer, per la que es  modifica l’annex VII del Reglament General del Registre 
de Varietats Comercials; els annexos V i VI del Reglament General Tècnic de control i certificació de llavors i 
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plantes de viver; l’annex únic del Reglament Tècnic de control i certificació de llavors de plantes hortícoles; 
així com els annexos I i II del Reglament Tècnic de control d’hortalisses i material de multiplicació 
d’hortalisses diferent de les llavors.  
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 40 de 15 de febrer de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/15/pdfs/BOE-A-2014-1647.pdf 
 
Circular 1/2014, de 12 de febrer, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual 
s’estableixen els mecanismes d’assignació de capacitat a aplicar a les connexions internacionals per 
gasoducte amb Europa. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 43 de 19 de febrer de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/19/pdfs/BOE-A-2014-1792.pdf 
 
Resolució de 23 de gener de 2014, de la Direcció General de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual 
es publica l’Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2014, pel qual s’aprova l’assignació final 
gratuïta de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a les instal·lacions subjectes al règim de comerç de 
drets d’emissió per al període 2013-2020 i per a cada any a cada instal·lació. 
  
Per a més informació:  
BOE, núm. 44 de 20 de febrer de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1860.pdf 
 
Ordre AAA/258/2014, de 20 de febrer, per la qual s’estableix un termini de presentació de sol·licituds 
d’autorització de cessions temporals de quota làctica per al període 2014/2015. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 49 de 26 de febrer de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2069.pdf 
 
 
JURISPRUDÈNCIA  
 
Unió Europea: 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 13 de febrer de 2014. Assumpte C-530/11. Incompliment 
d'Estat. Participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient. 
Concepte de “cost no excessivament onerós” d'un procediment judicial. 

Per a més informació: 
InfoCuria-Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147843&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&oc
c=first&part=1&cid=231213 
 
Espanya: 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 14 de febrer de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de cassació. 
Desestimatori. Interposat per la Generalitat de Catalunya i per l'entitat Recuperació de Pedreres, S.L. contra 
la sentència de la Secció 3ª de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya de 23 de setembre de 
2011 per la qual es declara nul·la la resolució de la Conselleria de Medi ambient de la Generalitat de 
Catalunya de 10 d'abril de 2003 per la qual s'atorgava l'autorització ambiental sol·licitada per Recuperació de 
Pedreres, S.L. per a projecte de dipòsit de residus de classe I i II en el paratge de Vacamorta, terme 
municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l´Heura (Baix Empordà). Autorització ambiental integrada 
per a projecte de dipòsit de residus. Valoració de la prova. No escau al recurs de cassació. 
 
Font: 
Consejo General del Poder Judicial. CENDOJ. STS 424/2014.  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6969913&links=contamina
cion&optimize=20140224&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 7 de febrer de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs de contenciós-
administratiu. Impugnació de l'Acord del Consell de Ministres que va imposar sanció per l'ocupació de domini 
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públic hidràulic per les obres contemplades en el projecte d'urbanització del Programa d'Actuació Urbanística 
de l'Àrea del Repartiment 5 del Pla d'Ordenació Municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete).  
 
Font: 
Consejo General del Poder Judicial. CENDOJ. STS 409/2014.  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6968278&links=ambiental
&optimize=20140221&publicinterface=true 
 
ARTICLES 
 
La custodia del territorio como estrategia de protección del medio ambiente 
Los tribunales ambientales en Chile. ¿Un avance hacia la implementación del derecho de acceso a la justicia 
ambiental? 
Climate Change and International Environmental Law: Musings on a Journey to Somewhere 
Great Expectations: Reviewing 50 Years of Chemicals Legislation in the EU 
La reforma eléctrica, el mayor escándalo de la democracia española 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 
Núñez Lozano, M. del C., La reforma de la Ley de Costas de 2013, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
Acosta, A.;  [et al.],  Derechos de la naturaleza : el futuro es ahora, Quito: Abya-Yala, 2009. 
Armstrong S.; Botzler, R.G., The Animal ethics reader, New York [etc.]: Routledge, 2nd ed., 2008.  
 
AGENDA  
 
12th IUCNAEL Colloquium 2014 
 
Entre el 30 de juny i 5 de juliol de 2014 la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona acollirà la dotzena edició del Col·loqui 
anual de la IUCNAEL. Aquesta edició es proposa abordar de forma crítica les qüestions clau que se susciten entorn de la crisi 
energètica i el medi ambient. L'elecció d'aquest tema es justifica per la crucial importància que té actualment el tema de 
l'energia, vinculat a la majoria de qüestions principals relacionades amb la protecció del medi ambient i l'economia (des del 
consum d'aigua, fins a la igualtat intergeneracional, passant per la seguretat alimentària, entre altres). 
 
El concepte de ‘desenvolupament sostenible’ com a paradigma d'una gobernanza integrada de l'economia i les qüestions 
ambientals i socials sembla estar en declivi. És necessari plantejar noves perspectives per afrontar la gestió del planeta. 
Tenint en compte això, les comunicacions que es presentin haurien de plantejar nous enfocaments en relació amb la 
interacció entre les polítiques energètiques i la protecció del medi ambient, que vagin més enllà de la tradicional anàlisi cost-
beneficio i les perspectives basades en la idea de seguretat. En particular seran benvingudes les contribucions que se centrin 
en la interacció entre la regulació i la política energètica amb els principis democràtics, els drets humans i dels pobles, la 
responsabilitat dels Estats i les empreses i, en general, la justícia ambiental. 
 
Els abstacts de les comunicacions, escrits en anglès o espanyol, no hauran de contenir més de 400 paraules i hauran de ser 
enviats al Comitè Organitzador (iucnael2014@urv.cat) i a la Secretaria de l'Acadèmia de la IUCN (iucnael@uottawa.ca) 
abans del dissabte 1 de març.  
 
Data: 1 de març (data límit per a la presentación dels abstracts); 30 de juny al 5 de juliol (dates de celebració del col·loqui)  
Lloc: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
Organitza: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona e IUCN 

Per a més informació:  
http://www.cedat.cat/?lang=es 

Dejusticia anuncia la seva convocatòria en el segon Taller Global de Recerca Acció per a Defensors Joves de 
Drets Humans que es realitzarà a Colòmbia a l'agost de 2014 

La temàtica del segon Taller Global de Recerca-Acció de 2014 serà la Justícia Ambiental i Drets Humans en el Sud Global. 
Dejusticia convida als i les joves professionals del Sud Global a estar involucrats amb l'advocacia relacionada amb la justícia 
ambiental i drets humans. Seran seleccionats de dotze a quinze sol·licitants per participar en el Taller. El Segon Taller anual 
es realitzarà durant l'última setmana d'agost de 2014 en la Amazonía, la ubicació perfecta per a un aprenentatge intensiu 
tant acadèmic com a pragmàtic sobre justícia ambiental i els drets humans. 
 
Les sessions seran dictades per experts internacionals en els temes. 
 
Data: 2014 
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Organitza: Dejusticia 
 
Per a més informació: 
http://www.dejusticia.org/index.php?x=0&modo=novedad&lang=es&utm_source=2014+Taller+Global+... 
 
Seminari "Polítiques ambientals i protecció de las inversions" 
 
El dijous 27 de març, Jorge I. Viñuales de la Universitat de Cambridge presentarà el seminari titulat “Polítiques ambientals i 
protecció de les inversions”. 
 
Data: 27 de març a las 16.00 h. 
Lloc: Seminari 1 del Campus Catalunya. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
Organitza: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona e IUCN 

Per a més informació:  
http://www.cedat.cat/ca/activitats/previstes.php 
 
Convocatòria projectes Euroregió 2013: Eficiència i consum responsable en l'ús de recursos  
 
Els membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrani volen que l'Euroregió sigui un espai de referència per al desenvolupament 
sostenible i la preservació del patrimoni natural, posant en relleu la diversitat dels seus territoris. Per desenvolupar la 
cohesió territorial, l'Euroregió ha volgut estimular les cooperacions de tipus estructural pel seu territori, mitjançant la creació 
d'una convocatòria de projectes conjunyeix gestionada des de 2010 per la AECT Pirineus Mediterrani. 
 
L'any 2013 es llança una nova convocatòria (la tercera en l'àmbit del desenvolupament sostenible) sobre l'eficiència i 
consum responsable en l'ús de recursos (aigua o energia). Aquesta acció se situa en la línia de la iniciativa emblemàtica 
"Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos" de l'Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i inclusiu. Així mateix, la reducció de la dependència energètica, la progressió de les energies 
renovables i l'evolució cap a una economia baixa en carboni permet millorar la productivitat i la competitivitat de l'economia 
europea. 
 
La dotació financera de la present convocatòria és de 148.000 euros. 
 
Data: 14 de març de 2014 
Lloc: AECT Pirineus6Méditerrània. Via Laietana, 14. 08003 Barcelona. 
Organitza: Euroregió Pirineus Mediterrània i AECT Pirineus Mediterrània 
 
Per a més informació:  
http://www.euroregio.eu/ca/convocatoria-2013-eficacia 
 
Arrenca el comitè de seguiment i gestió del projecte Life Medacc 

Una de les principals accions incloses en el projecte LIFE MEDACC contempla la creació d'un comitè de seguiment i gestió 
constituït per actors interessats i els socis del projecte. La vulnerabilitat dels sistemes naturals i dels sectors socioeconòmics 
als impactes del canvi climàtic no només depèn de factors físics, sinó també socials. 

Comitè de seguiment i gestió del projecte Medacc 

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

El Comitè de Seguiment i Gestió del projecte Life MEDACC és una peça indispensable en el bon funcionament del projecte. 
La seva finalitat és la d'integrar els actors interessats (stakeholders) en el desenvolupament de les accions: diagnosi, 
prognosi, cens de mesures , seguiment de les proves pilot , avaluació dels resultats i difusió del projecte . El Comitè és on 
els actors, des del seu coneixement i experiència, poden i han de contrastar, discutir, observar i proposar les accions i 
mesures aportades pels quatre socis del projecte. 
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Durant les últimes setmanes, prop de 50 possibles actors, dels 53 actors convocats, pertanyents al món agrícola, forestal, de 
l'aigua, del mitjà natural, universitari i empresarial, han confirmat el seu compromís amb el projecte. Es considera molt 
positivament la resposta dels actors així com les propostes de millora que ja ahir es van plantejar. 

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

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

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

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

 
 

Si no 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 e-mail a: cedat@urv.cat 
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	BBC Mundo (1 de març)
	http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140223_madagascar_mafia_palo_de_rosa_finde_az.shtml
	Per als científics, aquests insectes tenen capacitat per limitar l'augment de la biomassa provocat per l'augment del CO2, l'aliment de les plantes en el procés de fotosíntesi que, en interacció amb l'aigua, allibera oxigen a l'atmosfera.
	Per a efectes de l'estudi, Johnson i Riegler van sotmetre un grup d'arbres joves d'eucaliptus (Eucalyptus globulus) a diversos nivells de concentració de CO2 i a la presència els insectes que s'alimenten d'arrels en un hivernacle, segons l'estudi divu...
	Els nivells de CO2 fixats van ser de 400 parts per milió, que és l'actual, i de 600 parts per milió, concentració que es pronostica que tindrà el planeta en unes tres a quatre dècades.
	Així mateix, els experts van utilitzar un tipus d'escarabat rinoceront (Xylotrupes Gideon australicus), les larves del qual viuen a la terra i s'alimenta d'arrels.
	En els experiments, els arbres van créixer amb major rapidesa en ambients de major concentració de CO2, tal com s'esperava, però això es donava solament en l'absència dels escarabats.
	En el cas en què no havien escarabats, la biomassa de brots i arrels van créixer en un 46 i 35 per cent, respectivament, segons l'ABC.
	Però quan els científics van col locar escarabats en aquest mateix ambient d'alta concentració de diòxid de carboni, “les plantes bàsicament van deixar de créixer” per la seva incapacitat de “treure profit dels alts nivells de CO2″, va explicar Johnson.
	Els investigadors també van descobrir que quan els escarabats rinoceront estaven sobre les fulles, els arbres tenien un 9 per cent menys d'aigua que els altres eucaliptus lliures d'aquests insectes.
	“Si les plantes no van a créixer com s'esperava o no van a desenvolupar-se bé, llavors es reduirà el segrest de carboni”, la qual cosa evita que sigui emès a l'atmosfera, va comentar l'investigador australià. EFE
	Font:
	Efeverde (25 de febrer 2014)
	http://www.efeverde.com/blog/microsite/insectos-que-se-alimentan-de-raices-amenazan-a-los-sumideros-de-carbono/
	La deforestació de l’Amazònia brasilera es ‘relaxa’
	En total, el sistema Deter detecta alerta per desforestació en 1.162,50 km, quan en el període anterior havien estat d'1.427,99 km.
	Entre agost de 2013 i gener de 2014, el sistema Deter de monitoreig per satèl lit operat per l'Instituto Nacional de Pesquisas Espacials (Inpe) va registrar una caiguda de 19 per cent en la desforestació en comparació del mateix període de l'any ante...
	Segons les dades, els estats de Mato Grosso, Pará i Rondonia van tenir la major quantitat d'àrees possiblement degradades, amb 375 km, 294 km de 175 km respectivament.
	Encara que no mesuren exactament la desforestació, les dades apunten a una caiguda a les àrees desforestades en la Amazònia.
	El mesurament oficial de la devastació de boscos és feta pel Prodes (Projecte de Monitoreig del Bosc Amazonic per Satèl lits), que al novembre va indicar un augment de 28 per cent en la pèrdua de vegetació.
	D'acord amb la ministra de Medi ambient, Izabella Teixeira, va haver-hi una intensificació de la fiscalització, amb l'ús de vehicles aeris no tripulats (drons) per millorar el control.
	El govern utilitzarà les dades del Deter per donar una resposta ràpida als alertes i realitzarà operacions per afectar la cadena econòmica de l'enderrocament il legal de boscos.
	Font:
	Ecoticias (6 de març de 2014)
	http://www.ecoticias.com/eco-america/89293/noticia-medio-ambienteDeforestacion-Amazonia-brasilenarelaja
	Greenpeace crea a Xile “un nou país” per a protegir glaciars
	L'organització ambientalista Greenpeace ha anunciat avui que ha creat la “República Glacial”, un nou “país” en territori xilè, en protesta per l'abandonament i la falta de protecció de més de 3.100 glaceres.
	A pàgina completa, el diari nord-americà The New York Times va publicar aquest mateix dimecres un avís de Greenpeace que anuncia la fundació de “República Glacial”, un país “pacífic noble i obert” que està reclutant ciutadans.
	“Hem fet la publicació en el New York Times perquè es vegi la serietat de la qüestió. Jurar la protecció de les glaceres és el requisit bàsic per ser ciutadà, i des de la pàgina web oficial es pot aconseguir el passaport”, va comunicar Asún.
	Les empreses dedicades a l'explotació del coure “s’aprofiten d'aquest buit legal que deixa desprotegida un àrea d'uns 23.000 quilòmetres quadrats, la qual cosa equival al 82 % de la superfície de glaceres de tota Amèrica Llatina”, continua Asún.
	“Les explosions, la destrucció de camins, els desplaçaments de materials (…) tenen un efecte nociu sobre els ecosistemes; no és només aigua congelada; Xile està oblidant que les glaceres són les seves principals reserves d'aigua”, va comentar el repre...
	Malgrat que per explotar les zones de glaceres s'exigeix un estudi de l'impacte mediambiental de cada projecte, per a Greenpeace hi ha una situació especialment irregular amb la minera estatal Codelco: “En el cas de Codelco els estudis estan mal const...
	El projecte Pascua-Lama, de la canadenca Barrick Gold també amenaça les glaceres, però per a Matías Asún és més perillosa l'expansió “Andina 244″, de Codelco que “contempla destruir unes 5.000 hectàrees de glaceres”.
	A ulls del responsable de Greenpeace a Xile les glaceres són fonamentals per a cadascun dels ecosistemes que existeixen, “des del calorós nord fins al fred sud: sense les glaceres no sobreviurien els ecosistemes del país”, va asseverar.
	Després que un primer grup de l'ONG plantés la bandera en el gel el passat dia 2 de març, els primers nacionalitzats de la “República Glacial” van tornar a Santiago per començar les relacions diplomàtiques necessàries per al reconeixement internaciona...
	La que aviat tornarà a ser presidenta de l'estret país, Michelle Bachelet, rebrà un comunicat oficial sobre la formació d'aquesta república i si es compromet a protegir el gel i reclamar sobirania, el territori serà retornat a Xile, va dir Asún.
	En cas contrari Greenpeace mantindrà la seva bandera onejant sobre el cim congelat per poder fer-se càrrec de el “deute que té Xile amb el medi ambient”.
	Font:
	Efeverde (6 de març de 2014)
	http://www.efeverde.com/blog/noticias/greenpeace-crea-en-chile-un-nuevo-pais-para-proteger-glaciares/
	Els escaladors hauran de recollir vuit quilos de brossa de l’Everest
	Els muntanyencs que escalin l’Everest hauran de recollir i baixar vuit quilos d'escombraries de la muntanya, d'acord amb una nova regulació que busca netejar l’“abocador d'escombraries més alt del món”, va informar a Efe una font oficial.
	“Tractem d’enviar al món el missatge que el Govern està fent esforços per netejar el Everest”, va dir a Efe Dipendra Poudel, membre del departament governamental de muntanyisme.
	“Cada escalador té la responsabilitat de netejar el Everest”, va afegir Poudel, qui va explicar que la mesura entrarà en vigor en la propera temporada d'escalada, que comença el present març i finalitza al maig.
	L’Everest ha estat batejat com l'abocador més alt del món per activistes mediambientals en els últims anys per la gran quantitat de residus que s'abandonaven a la muntanya.
	Les autoritats nepaleses estimen que cada alpinista genera uns sis quilos d'escombraries sense comptar amb les ampolles d'oxigen i els residus humans.
	“Alguns poden crear menys escombraries però hauran de complir amb la seva quota fins i tot si això suposa que han de recollir residus que ja estaven allí”, va afirmar Poudel.
	Amb unes 800 persones que escalen l’Everest cada any, incloent als sherpes nepalesos, en la temporada d'entre març i maig, les autoritats estimen que uns 6.400 quilos de residus seran recollits de la muntanya de 8.848 metres. Les restes que s'acumulen...
	La nova mesura implica un pas més a l'anterior regulació que establia que els alpinistes havien de baixar solament les seves escombraries i que sancionava amb 400 dòlars l'incompliment de la norma.
	Fins ara els residus biodegradable es cremaven a les rodalies de l’Everest i les no biodegradables havien de ser transportades a Katmandu pels escaladors. EFE
	Font:
	Efeverde (3 de març de 2014)
	http://www.efeverde.com/blog/noticias/los-escaladores-deberan-recoger-ocho-kilos-de-basura-del-everest/
	El Govern denunciarà davant la UE el Pla Hidrològic de l’Ebre
	El conseller Santi Vila lamenta que el Govern hagi aprovat el pla sense comptar amb Catalunya i al lega que "violenta" la normativa mediambiental de la UE
	El Govern de la Generalitat ha confirmat que ha decidit denunciar davant la Comissió Europea el nou pla hidrològic de l'Ebre que va aprovar el Govern central divendres passat i que establia un cabal mínim per al Delta molt inferior al proposat per l'E...
	Vila ha assenyalat que el Govern ha valorat informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, després de la qual cosa han decidit plantejar una denúncia davant la CE per a la preservació del Delta i la lluita contra la seva salinització. A més, ha justificat...
	A més, el conseller ha assenyalat que hi ha un altre argument que té a veure amb el procediment que ha portat a l'aprovació del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. En aquest sentit, ha indicat que el nou pla s'havia d'haver aprovat amb l'acord en ...
	Santi Vila ha assegurat que el nou pla "neix mort" perquè en 2015 s'ha de renovar el pla hidrològic que ara pretén implantar-se, per tant l'aprovació de l'Executiu espanyol solament té com a finalitat la d'acabar amb les sancions que interposa la CE p...
	El nou pla del Govern, que va comptar amb 72 vots a favor i 9 en contra en el Consell Nacional de l'Aigua, contempla que el riu Ebre transporti en el seu tram final 3.200 hectòmetres cúbics a l'any, una quantitat molt allunyada dels 7.000 hectòmetres ...
	Font:
	La Vanguardia (4 de març de 2014)
	http://www.lavanguardia.com/politica/20140304/54402006130/govern-denunciara-ue-plan-hidrologico-ebro.html
	L'AVE ‘fantasma' entre Antequera i Marchena incompleix a més a més les lleis mediambientals
	La UE investiga les obres que travessen una llacuna protegida on nien espècies protegides | Els 77 quilòmetres construïts i en desús sofreixen robatoris de materials i són utilitzats per esquivar els controls policials en les carreteres veïnes
	Al 'AVE fantasma' entre Antequera i Marchena, que ha deixat en via morta 77 quilòmetres ja construïts per falta de pressupost, se li suma un nou problema: Tres trams de l'eix ferroviari transversal Marchena-Osuna I-II i Variant d'Osuna, amb un cost de...
	Aquest detall no ha passat desapercebut a entitats com Ecologistes en Acció, que ha denunciat el cas a la Unió Europea. La Comissió Europea ha iniciat un procediment d'infracció per incompliment de lleis ambientals europees, segons ha confirmat a La V...
	La CE informa que “existeix una infracció de la legislació mediambiental europea”, en aquest cas, i que està “avaluant la resposta de les autoritats espanyoles”, -Junta d'Andalusia- “per si fos necessari remetre el cas a la Cort Penal Europea”. El doc...
	La Junta insisteix que no s'han perdut fons per aquest projecte, i vol deixar clar que “no hi ha retingut fons algun, senzillament renunciem a ells” diu el portaveu de l'Agència Andalusa d'Obres Públiques, referint-se als FEDER. El govern autonòmic af...
	[…]
	Font:
	La Vanguardia (5 de març de 2014)
	http://www.lavanguardia.com/vida/20140305/54402791526/ave-fantasma-antequera-marchena-leyes-medioambientales.html
	El Comitè de ciutadans de Dret a l'Aigua, impulsor d'aquesta iniciativa, va instar també a la Comissió Europea (CE) a garantir que tots els europeus disposin del dret al proveïment d'aigua i sanejament, i al fet que doni garanties legals que la gestió...
	“Crec que el consens europeu funcionarà”, va opinar la presidenta del Comitè de ciutadans de Dret a l'Aigua, Anne-Marie Perret. No obstant això també va advertir que “Aquesta iniciativa és un pas en l'adreça adequada, però no prou”.
	“L'aigua no és una mercaderia, forma part del nostre patrimoni va afegir. Hem d'anar més enllà i convèncer a tota la Comissió perquè deixi d'aplicar les normes tecnocràtiques del mercat interior i de la competència; i perquè opti per regles basades en...
	En la sessió, presidida per l'eurodiputat socialdemòcrata alemany Matthias Groote, president de la comissió de Medi ambient, van participar representants dels ciutadans impulsors d'aquesta iniciativa, eurodiputats i el vicepresident de la Comissió Eur...
	Anne-Marie Perret va puntualitzar que és important educar més als ciutadans sobre les possibilitats que obre el dret a presentar iniciatives ciutadanes, malgrat que va reconèixer la dificultat d'aconseguir les signatures necessàries. “Algunes persones...
	Un Dret Humà per sobre dels mercats
	La representant del Comitè de ciutadans de Dret a l'Aigua va concloure que “Hem de fer que la Comissió Europea vagi més enllà de la idea única que el mercat és diví. Cal parlar també amb claredat dels drets humans i dels ciutadans de la UE, que han de...
	Per la seva banda, el President de la comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del PE va afirmar que “Hem vist durant l'audiència l'important que és aquesta qüestió, el dret humà a l'aigua”.
	Matthias Groote va lamentar que no haguessin assistit a la sessió representants dels Governs. L'audiència va ser organitzada per la comissió de Medi ambient del Parlament Europeu, en col laboració amb les de Desenvolupament, Mercat Interior i Peticions.
	La Iniciativa Ciutadana Europea és una innovadora eina de democràcia participativa a Europa que va entrar en vigor l'1 d'abril de 2012. Consisteix que els ciutadans incorporin en l'agenda política europea un determinat tema, prèvia recollida d'un mili...
	La iniciativa ciutadana “Dret a l'Aigua” va comptar amb el suport d'un total d'1.884.790 signatures de ciutadans de la Unió Europea. Així mateix, va ser recolzada per diverses organitzacions com la Federació Sindical Europea de Serveis Públics (FSESP)...
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	El nou objectiu ratificat ahir va ser tancat al novembre pels 28 Estats membres, el Parlament i la Comissió, i representa una reducció absoluta de 50 milions de tones d'emissions de CO2 per any, segons càlculs fets públics pel ponent de la mesura, el ...
	Les pressions d'Alemanya, el poderós lobby automobilístic de la qual va empènyer al Govern d'Angela Merkel a sol licitar una ampliació en el termini d'aplicació de la mesura fins a 2024, han aconseguit que la resolució final aprovada ahir introdueixi ...
	Fonts comunitàries admeten que la normativa és “més flexible” que el text que l'Executiu comunitari va remetre al Parlament, però mostren la seva satisfacció per un acord que qualifiquen de “bo i ambiciós”. Els ecologistes es divideixen entre els qual...
	El text, que encara ha de ser ratificat pel Consell de Ministres de la UE, preveu futures reduccions addicionals després de 2020 i la introducció de noves proves que reflecteixin millor el nivell d'emissions sota condicions reals de conducció. Les emp...
	Els fabricants que produeixin menys d'1.000 unitats estaran exempts de complir la norma. Actualment, la cinquena part de les emissions de CO2 a Europa té origen en els cotxes particulars que, entre 1990 i 2008, van augmentar un 26%.
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	EWEA: “La crisi d’Ucraïna ens recorda perquè cal apostar per les renovables”
	“És absurd que el nostre proveïment energètic depengui dels problemes que hi hagi a Rússia, Aràbia Saudita, Algèria o a qualsevol altre país proveïdor de combustibles fòssils, quan a Europa disposem de recursos infinits a través de les energies renova...
	En aquest sentit, ha recordat que en 2004 els països europeus es van gastar entorn de 120.000 milions d'euros a importar petroli, gas i altres combustibles fòssils, una quantitat que no només no s'ha reduït amb el pas dels anys sinó que en 2012 s'elev...
	“Són gairebé dos euros al dia per ciutadà, un cost ximple que podríem evitar recolzant en seriós el desenvolupament d'indústries com l'eòlica, la qual cosa ens permetria acabar d'una vegada per sempre amb les crisis energètiques”, ha insistit.
	L’EWEA organitzarà la seva reunió anual a Barcelona entre el 10 i el 13 de març sota el lema “Reprenent el negoci”, amb presència dels principals responsables de les companyies capdavanteres a Europa amb actius d'energia eòlica, com Iberdrola o Alstom...
	Aquest congrés debatrà l'actual situació del sector pocs dies abans que els líders europeus es reuneixin a Brussel les per impulsar la proposta de la Comissió Europea que fixa els objectius climàtics i energètics d'aquí al 2030.
	Aquesta proposta inclou la reducció en un 40 per cent de les emissions de gas d'efecte hivernacle i la necessitat que els Estats membres fixin un objectiu de producció d'almenys un 27 per cent d'energies renovables.
	Moccia va anunciar a Efeverde que la EWEA “portarà un doble missatge a Barcelona: en primer lloc, que l'objectiu mateix no és gens ambiciós i, en segon lloc, que malgrat això serà difícil complir-ho si no es descriu amb claredat com determinem què per...
	Per fixar aquest barem, serà necessari tenir en compte la riquesa de cada Estat membre així com l'estat de desenvolupament en el qual es troba el seu sector renovable però, sobretot, “alguna cosa que no existeix encara: un control polític que ens perm...
	En el cas d'Espanya, un dels països capdavanters en creixement d'energies renovables, assegura que aquestes haurien d'aportar un 20 per cent a la seva producció energètica d'aquí al 2020 i fins a un 30 per cent en el 2030, encara que la seva situació ...
	“Espanya és un cas clàssic: abans, un exemple del que calia fer en aquest sector i, ara, un exemple del que no cal fer”, adverteix, “per culpa de problemes com el dèficit tarifari, una situació que no ha creat el sector eòlic”.
	Molts europeus “veuen encara l'energia eòlica com una indústria petita i simpàtica, però som ja molt més que això; de fet, comencem a convertir-nos en l'esquelet energètic de la Unió Europea”, conclou. EFE
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	El canvi climàtic elevarà 3 graus la temperatura estival a Espanya
	La major part d'Europa va a experimentar un escalfament superior a la mitjana mundial, si les temperatures de superfície s'eleven 2 graus per sobre dels nivells pre-industrials com indiquen els models climàtics, segons destaca un estudi internacional ...
	Si no s'adopten mesures que evitin la tendència actual del canvi climàtic, les temperatures superiors a la mitjana global de 2 C s'experimentaran amb especial gravetat en el nord i est d'Europa en l'hivern i el sud d'Europa en l'estiu. No obstant això...
	L'estudi mostra també que en l'estiu les temperatures màximes diàries podria augmentar en uns 3  C en el sud-est d'Europa i la Península Ibèrica i elevar-se molt per sobre de 40  C a les regions que ja sofreixen algunes de les temperatures més altes d...
	En l'hivern, les temperatures màximes diàries podria augmentar en més de 6  C en tota Escandinàvia i Rússia.
	L'autor principal de la recerca, Robert Vautard, del Laboratoire donis Sciences du Climat et de l'Environnement (CEA/CNRS/UVSQ), recorda que "l'objectiu de no sobrepassar l'escalfament de 2  C ha estat indicat amb el propòsit d'evitar un limiti amb c...
	"Ens trobem amb que, fins i tot per a un objectiu tan ambiciós a escala global com 2  C, els canvis en el clima d'Europa són importants i donarà lloc a impactes significatius."
	Augment de les pluges torrencials:
	L'estudi també mostra que hi haurà un fort increment de la precipitació a Europa Central i del Nord en l'hivern i el nord d'Europa en l'estiu, i que la major part del continent experimentarà un augment en els casos de precipitacions extremes, la qual ...
	El sud d'Europa és una excepció, i experimentarà una disminució general de la precipitació mitjana.
	Per arribar a les seves conclusions, els investigadors van utilitzar un conjunt de 15 models climàtics regionals per simular els canvis climàtics sota un escenari A1B, que representa un creixement econòmic ràpid i un enfocament equilibrat de les fonts...
	A més de la temperatura i canvis en les precipitacions que poden ocórrer, els investigadors també van investigar la circulació atmosfèrica i els vents, però no van trobar canvis significatius.
	"Fins i tot si s'aconsegueix l'objectiu dels 2   C, Europa experimentarà impactes, els quals són susceptibles d'agreujar la vulnerabilitat climàtica existent. Per tant, és necessari seguir treballant en la identificació de punts d'accés clau, impactes...
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	El nombre d'agricultors i ramaders inscrits en la producció ecològica a Catalunya va créixer l'any passat un 20% i la facturació del sector va registrar un augment anual de facturació del 14%, segons el balanç presentat avui a Barcelona pel conseller...
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