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 Tarragona

 EDITORIAL 
 

Agricultura ecològica, sobirania alimentària i hàbits d’alimentació 

Aquest mes, en el Butlletí, s’informa sobre les estadístiques i l’evolució del sector de la producció agrària ecològica a 
Catalunya en el període 2000-2010. Les estadístiques ofereixen uns resultats considerablement positius pel que fa a 
l’evolució d’aquest àrea del sector agroalimentari. Si bé no pot considerar-se que existeixi encara una estratègia definida en 
relació amb una articulació sostenible del model agrari a nivell de Catalunya, és cert que s’ha produït un avenç en aquest 
sentit. 

Efectivament, des de fa un temps, s’ha anat reforçant la idea de què la gran producció agrària, associada a un ús massiu de 
productes químics i a la introducció d’organismes genèticament modificats, acaba tenint efectes importants, de caràcter 
social i ambiental. D’aquesta manera, encara que és cert que l’anomenada Revolució Verda dels anys seixanta i els avenços 
tecnològics posteriors en el sector agrícola han permès avançar en la capacitat del sistema de subministrar aliments a una 
major quantitat de població que en el passat, també és veritat que això s’ha fet sense prendre en consideració els efectes 
laterals que té aquest model i que, sense modificacions considerables, semblen convertir-lo en insostenible a llarg termini. 

Responent a aquesta situació, s’ha anat desenvolupant la idea de la sobirania alimentària, vinculada a l’agricultura de 
proximitat i al manteniment de conreus i tècniques tradicionals (adequadament evolucionades), amb l’objectiu de fer menys 
dependent el subministrament alimentari de les fluctuacions del mercat a nivell global, on factors estructurals estimulen 
l’acaparament i, en general, les maniobres especulatives sobre els preus dels productes bàsics. 

A l’atractiu del segell verd, que ha anat reforçant-se des dels anys vuitanta, s’han d’afegir, per tant, factors més substantius 
en els avenços que s’estan produint en l’anomenada agricultura ecològica, relacionats amb un subministrament alimentari 
més segur i de menor impacte ambiental. Així mateix, això va unit al debat sobre la qualitat dels productes i la conservació 
de la biodiversitat. 

En qualsevol cas, és obvi que això té un impacte en els hàbits alimentaris de la població, que s’han vist modificats en les 
darreres dècades. En el cas d’Europa occidental i, particularment, de la seva àrea mediterrània, això s’ha produït, 
segurament, per la incidència dels canvis en relació amb la divisió familiar del treball i la promoció de models d’alimentació 
estranys a través de la publicitat. És evident que una reconstrucció del model agrari és, en aquest sentit, inseparable d’una 
reflexió sobre els hàbits alimentaris de la població. 

Abril 2011 
NOTICIES   
Internacional:  
 
25 anys després, un nou Chernòvil assola Japó 
El món torna a tremolar davant la catàstrofe nuclear que es va produir divendres passat a la planta de Fukushima a Japó, 
després del terratrèmol que va sacsejar fortament aquest país. Els fantasmes de Chernòvil tornen i obliguen a replantejar 
l'ús de l'energia nuclear al món desenvolupat, i les nefastes conseqüències que pot implicar un accident d'aquest tipus, que 
afecta amb la seva radioactivitat la salut de diverses generacions en un radi geogràfic que se surt dels seus límits.  
 
Fa ara gairebé 25 anys d'un accident a una central nuclear d'Ucraïna que va marcar un abans i un després. En ell van morir 
31 persones i més de 135.000 van haver de ser evacuades.  

 



Ara es dóna una situació molt semblant a la planta de Fukushima, als voltants de la qual han hagut de ser evacuades 50.000 
persones en un perímetre de 20 quilòmetres a la rodona. 
 
En aquesta central nuclear, a uns 250 quilòmetres al nord-est de Tòquio, va haver-hi una forta explosió -després de 
l'augment del nivell de radioactivitat produït pel terratrèmol de 8,9 graus en l'escala Richter que va tenir lloc divendres-, que 
va deixar un saldo de quatre treballadors ferits. 
 
L'edifici de contenció que albergava un dipòsit d'acer amb el reactor es va enfonsar a causa de l'explosió, que va deixar una 
enorme columna de fum visible a desenes de quilòmetres durant vàries hores. En els primers moments va condir l'alarma, 
entre la incertesa i el temor al fet que hagués esclatat el propi reactor nuclear, però després de les primeres inspeccions el 
Govern va assegurar que l'explosió s'havia produït fora. 
 
L'Agència Nuclear i de Seguretat Industrial de Japó es va apressar a avaluar l'accident en el nivell 4, en una escala que 
arriba fins al 7, per la qual cosa es converteix en el tercer pitjor accident d'aquesta escala, solament després de l'explosió de 
categoria 7 a Chernòvil i el de categoria 5 per la fusió d'un reactor a Three Mile Island a Estats Units.  
Ara, la solució que planteja el Govern nipó per refredar el nucli és omplir la seva estructura amb aigua del mar, un mètode 
que no ha estat utilitzat en cap altra ocasió i que no ofereix totes les garanties.  
 
El portaveu governamental, Yukio Edano, va arribar fins i tot a explicar que disposen de dosis de iode per repartir entre els 
japonesos, un element per prevenir el càncer de tiroide, un dels més desenvolupats per les víctimes de radiacions a 
Chernòvil.  
 
Japó va sofrir el pitjor accident nuclear de la seva història en 1999, quan una explosió seguida d'una fugida en un planta de 
processament d'urani en Tokaimura va acabar amb la vida de dos operaris i va exposar a més d'un centenar d'habitants a 
alts nivells de radiació. 
 
Font: 
Ecoestrategia (14 març 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-15 
 
La contaminació radioactiva en aliments és un problema "més greu del que s'esperava" 
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que la detecció de contaminació radioactiva en els aliments procedents 
de les zones més afectades per l'actual emergència nuclear de Japó suposa un problema "més greu del que s'esperava". 
 
"Clarament es tracta d'una situació greu", va declarar a Reuters des de Manila el portaveu de l'oficina de l'OMS per al Pacífic 
Occidental, Peter Cordingley. "És més greu del que es pensava en els primers dies, quan es creia que aquest tipus de 
problemes es limitava a un radi d'entre 20 a 30 quilòmetres", va afegir. 

 
Malgrat que les autoritats japoneses han assegurat que no suposa 
problemes per a la salut, la detecció de radiació en vegetals, àrids, llet i 
aigua ha afectat als mercats d'aliments regionals.  
 
El Govern ha prohibit la venda de llet fresca procedent de la prefectura de 
Fukushima i d'espinacs produïts en altres zones properes. Aquest dilluns 
s'anunciaran noves restriccions alimentàries. 
 
Segons Cordingley, l'OMS no té evidències que la contaminació d'aliments 
procedents de la prefectura de Fukushima --on es troba la planta nuclear de 
Fukushina-1, greument afectada pel terratrèmol i el posterior tsunami del 
passat 11 de març-- hagi afectat altres països. 
 

"No hem pogut establir cap relació entre Fukushina-1 i les exportacions, però és lògic suposar que alguns productes 
contaminats hagin sortit de la zona", va admetre. 

 
Foto: Globedia 

 
Els experts de l'OMS a Ginebra, va prosseguir Cordingley, estan intentant obtenir la màxima informació possible sobre la crisi 
per emetre noves recomanacions al llarg d'aquest dilluns. 
 
Font:  
Europapress (21 Març 2011) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-contaminacion-radiactiva-alimentos-problema-mas-grave-esperaba-
20110321085247.html 
 
Dia Mundial de l'Aigua 2011 
Aigua per a les ciutats: responent al desafiament urbà 
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L'objectiu del Dia Mundial de l'Aigua 2011 (DMA 2011) és centrar l'atenció internacional sobre l'impacte del ràpid creixement 
de la població urbana, la industrialització i la incertesa causada pel canvi climàtic, els conflictes i els desastres naturals sobre 
els sistemes urbans de proveïment d'aigua. 
 
El tema d'aquest any, Aigua per a les ciutats: responent al desafiament urbà, té per objecte 
posar de relleu i encoratjar els governs, les organitzacions, comunitats i persones a participar 
activament per respondre al desafiament de la gestió de l'aigua urbana. 

 
Observatorio de la 

Sostenibilidad en España

 
Aquesta és la primera vegada a la història de la humanitat que la majoria de la població mundial 
viu en ciutats: 3.300 milions de persones… i el paisatge urbà segueix creixent. El 38% del 
creixement té el seu origen en l'expansió dels barris de tuguris. La població urbana està 
augmentant més ràpid que la capacitat d'adaptació de la seva infraestructura. 
 
Més informació - Pàgina oficial del DMA 2011 
 
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_es.html 
 
Font:  
Observatorio de la Sostenibilidad 
http://www.sostenibilidad-es.org/en/node/3901 
 
El Govern danès demana penes de presó per als activistes de Greenpeace que van actuar a la Cimera del 
Clima de Copenhaguen 
La Fiscalia danesa ha fet públics els càrrecs als quals s'enfrontaran els onze activistes de Greenpeace, de diverses 
nacionalitats, encausats després de participar en l'acció de protesta pacífica que va tancar la Cimera del Clima de 
Copenhaguen en 2009. Els onze activistes s'exposen a dures penes de presó, així com a multes la quantia de les quals està 
encara per determinar.  
 
Un d'ells és el Juan López de Uralde, exdirector Executiu de Greenpeace Espanya quan va participar a l'acció de protesta i 
actual director de l'organització política verda Equo. 
 
Els càrrecs presentats contra els activistes inclouen violació de domicili, falsificació de documents i suplantació de funcionari 
públic. Pel càrrec de violació del domicili, la pena podria suposar sis mesos de presó ampliables a un any per l'agreujant de 
la presència de la Reina; per la falsificació de documents públics, la pena màxima seria de dos anys; i la suplantació 
suposaria una multa la quantia de la qual està per determinar. L'oficina de Greenpeace als països nòrdics (Greenpeace 
Nordic) també està inclosa en els càrrecs.  
Greenpeace considera “que intenten fer pagar el fracàs dels líders mundials a la Cimera del Clima buscant penes de presó 
totalment desproporcionades i injustes”. 
 
“Els càrrecs fets públics per la Fiscalia danesa són desproporcionats i injusts i van dirigits a castigar aquells qui de forma 
pacífica van denunciar el lamentable espectacle donat pels mandataris mundials, la falta de lideratge dels quals va conduir al 
fracàs la Cimera del Clima, davant la indignació de l'opinió pública internacional”, va declarar Mirin Gutiérrez, directora 
executiva de Greenpeace Espanya. 
 

Foto: Greenpeace 

La Fiscalia danesa aplica un càrrec addicional contra els activistes per 
haver comès un delicte contra la Reina. Aquesta llei, l'ús de la qual va 
ser aprovada personalment la setmana passada pel ministre de 
Justícia de Dinamarca, és particularment obsoleta i impròpia del segle 
XXI i no s'empra des de l'any 1934.  
 
“Tota aquesta persecució és desproporcionada. Van ser injustos els 
20 dies a la presó preventiva. Absurda la utilització del "paràgraf de la 
Reina" i els càrrecs de la Fiscalia segueixen la mateixa línia de 
desproporció. El problema és el canvi climàtic i no l'acció dels 
activistes que tracten de prevenir-lo”, va afirmar Juan López de 
Uralde. 
 
La nit del 17 de desembre de 2009 tres activistes de Greenpeace van aconseguir entrar al palau de Christiansborg, on la 
Reina Margarita de Dinamarca oferia un sopar de gala a un centenar de líders mundials presents en la Cimera del Clima, i 
van mostrar dues pancartes en les quals es podia llegir: “Els polítics parlen, els líders actuen”. 
 
Els tres activistes de Greenpeace van aconseguir accedir al palau real fent-se passar per “Cap d'Estat de la Mare Terra”, la 
seva “esposa”, i un “escorta de seguretat”, permetent-se'ls l'accés en tots els controls de seguretat que van haver de passar. 
La protesta li va suposar 20 dies de presó a Juantxo López de Uralde, director de Greenpeace Espanya en aquells moments i 
un dels activistes que van aconseguir entrar al palau reial, juntament amb Nora Christiansen, Christian Schmutz i Joris 
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Thijssen. Van passar el Nadal de 2009 allunyats de la seva família pel mer fet de reclamar pacíficament als líders mundials 
que estiguessin a l'alçada de les circumstàncies en un moment històric. 
 
“El dret a la protesta pacífica ha estat en el cor dels avanços en la justícia social, justícia ambiental, justícia de gènere o 
d'igualtat de drets, com ens ho han recordat els esdeveniments esdevinguts les últimes setmanes al món”, va assenyalar 
Kumi Naidoo, director Executiu de Greenpeace Internacional.  
 
Font: 
Ecoestrategia (14 març 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-15 
 
Demanen posar fre a la degradació dels ecosistemes del Mar Bàltic 
L'organització internacional de conservació marina Oceana va expressar la seva preocupació davant els escassos avanços 
registrats en tres anys d'aplicació del Pla d'Acció de la Comissió d'Hèlsinki per la (HELCOM) per a la protecció del Mar Bàltic, 
que pretenia restablir el bon estat ecològic d'aquest mar.  
 
“Encara que és indubtable que cal adoptar amb urgència les mesures per reduir la contaminació descrites en el Pla, tampoc 
es pot ignorar que la riquesa i capacitat de recuperació del Bàltic segueixen amenaçades per pràctiques de pesca 
destructives i Àrees Marines Protegides (AMP) mal gestionades”, va assenyalar en un comunicat Oceana. 
 
La pesca està escassament regulada dins de les àrees protegides i es desconeix 
quant s'usen les xarxes d'arrossegament de fons, a pesar que aquest tipus de 
pesquera destrueixi físicament els hàbitats marins. A més, la majoria de les 
espècies comercials segueixen sense ser gestionades.  

 
Foto: Oceana 

 
“Els polítics han de reconèixer finalment que si tan sols ens centrem en els 
interessos econòmics a curt termini estarem posant en perill els drets que tenen 
milions de consumidors sobre un medi ambient marí sa i una pesca sostenible”, 
va afirmar Anne Schroeer, project manager d’ Oceana en el Mar Bàltic.  
 
Els vulnerables ecosistemes del mar Bàltic es troben greument danyats i el 
major cos d'aigua salada del món és un dels mars més contaminats. No obstant 
això, la legislació de la Unió Europea (UE) estableix que s'han de posar en 
pràctica mesures per aconseguir un bon estat mediambiental en el Bàltic. 
 
En 2010, els ministres de HELCOM van acordar afegir zones d'alta mar a la 
xarxa d’ AMP, així com aplicar a les pesqueres una gestió amb un enfocament 
ecosistèmic. L'acord va ser transformar el Bàltic en un model de bona gestió. 
 
L'oficina d’ Oceana per al Bàltic, recentment establerta a Copenhaguen, recolzarà aquestes iniciatives amb el propòsit de 
aturar les pràctiques de pesca nocives, així com millorar la xarxa d’AMP. L'organització internacional de conservació marina 
té com a objectiu aconseguir un mar sa que beneficiï les comunitats costaneres, els consumidors i els hàbitats i espècies 
marines en perill. 
 
Font:  
Ecoestrategia (14 març 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-9 
 
El 14% de territori centroamericà en mans de mineres canadenques 
El Centro Sobre Investigación y Comercio (CEICOM), d' El Salvador, en coordinació amb l'Observatorio de Conflictos Mineros 
de América Latina (OCMAL), va realitzar el fòrum “La mineria metàl·lica i la criminalització a la resistència antiminera a 
Centreamèrica”.  

“Estan despullant les comunitats dels seus recursos naturals, l'aigua d'ús 
domèstic i quotidià la deixen enverinada en dics de mines que persistiran 
milers i milers d'anys deixant-nos, els amos de les empreses mineres, 
danys irremeiables en el medi ambient”, va assenyalar Julio González, 
membre d'una de les comunitats afectades per l'explotació minera a 
Guatemala.  
 
Aquest és el dia a dia de centenars de poblacions centroamericanes que 
habiten a territoris propers a l'exploració o explotació minera.  
 
Per exemple, a projectes com “Cerro Blanco” a Guatemala, els nivells de 
violència i de malalties s'han incrementat, la qual cosa desemboca en 
pobresa i desigualtat social.  

 
4Foto: Distintas Latitudes 
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Existeix un “interès desmesurat” per part de les mineres per obtenir territori amb grans quantitats d'or, plata, coure i zinc, 
per posteriorment explotar-lo.  
 
En els últims 10 anys el preu de l'or ha incrementat a prop del 300%, deixant  clar la importància que té per a les empreses 
d'aquest camp acaparar la seva producció i comercialització, actualment l'unça d'or es cotitza per sobre de $1400.  
 
La majoria de mineres que es troben en sòl centreamericà són de capital canadenc, existint prop de 400 concessions per a 
aquestes empreses a través de diversos projectes.  
 
Així mateix, l'interès de la indústria minera per obtenir territoris explotables els porta a crear estratègies, la qual cosa inclou 
tractats de lliure comerç (TLC), tràfic d'influències en governs, construcció de bastiments jurídico-legals, violació dels drets 
de les comunitats, i criminalització i assassinat de líders comunals.  
 
Exemple d'això són els cinc ambientalistes assassinats a El Salvador, la repressió i empresonament per a indígenes a 
Guatemala i les lluites populars a Costa Rica i Panamà són un clar exemple de l'enfrontament entre les mineres i la població. 
 
Font:  
Ecoportal (29 de març de 2011) 
http://www.ecoportal.net/eco-noticias/el_14_de_territorio_centroamericano_en_manos_de_mineras_canadienses 
 
L'energia eòlica i la solar creixen un 30 i un 40% en 2010 

Foto: Compromiso RSE 

El desè informe anual de “Clean Edge” recull el creixement del mercat de les energies renovables, 
i apunta les tendències que marcaran les inversions en energia solar, eòlica i biocombustibles en 
els propers anys. 
 
De fet, segons l'estudi, aquests tres sectors han crescut sense parar en l'última dècada, amb la 
solar i l'eòlica arribant a un 40 i un 30 per cent de creixement. Els beneficis acumulats d'aquests 
tres sectors ha crescut un 352% en 2010, passant dels 139 bilions de dòlars als 188 bilions. 
 
El mercat global de les fotovoltaiques s'ha expandit dels 2,5 bilions de dòlars de l'any 2000 als 
60,5 bilions actuals. 
 
Per la seva banda, els biocombustibles van arribar als 56,5 bilions de dòlars en 2010, i es preveu 
arribar als 112,8 bilions en 2020.  
 
En 2010, el mercat de biocombustibles va consistir en més de 27,2 bilions de producció mundial 
de galeons d'etanol i biodièsel, després dels 23,6 bilions assolits en 2009. 
 
El capital de cost de noves instal·lacions per a l'eòlica s'ampliarà dels 60,5 bilions de dòlars de 2010 als 122,9 bilions en 
2020. L'últim any, les instal·lacions globals de plantes eòliques van baixar una mica en productivitat, dels 37,5 GW de l'any 
anterior als 35,2 d'aquest any. 
 
Xina, el líder mundial en noves instal·lacions eòliques per tercer any consecutiu, ha seguit sent escenari d'un potent 
creixement amb noves instal·lacions per més de 16 GW, la qual cosa suposa un augment del 27%. Els Estats Units, el segon 
mercat més gran del món, també va descendir després del seu rècord de l'any passat, afegint solament la meitat del que va 
aconseguir en 2009, 5 GW. 
 
Font: 
Portal del Medio Ambiente (15 de març de 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9411/la_energia_eolica_y_la_solar_crecen_un_30_y_un_40_en_2010/ 
 
Unió Europea: 
 
Amb l'Estratègia Transport 2050 la UE pretén millorar la mobilitat i reduir les emissions 
La Comissió Europea ha presentat el 28 de març la seva estratègia global en matèria de transport, Transport 2050, amb la 
qual pretén crear un sistema competitiu de transport que augmenti la mobilitat, elimini els principals obstacles i potenciï el 
creixement i l'ocupació. Aquesta estratègia recollida en el Llibre Blanc per a l'Àrea Única Europea de Transport, conté així 
mateix les propostes enfocades a incrementar l'eficiència energètica en el transport. 
 
La Comissió Europea ha adoptat una sèrie de 40 mesures concretes que conformen l'estratègia europea Transport 2050 i 
que es descriuen en el seu Llibre Blanc “El full de ruta Transport 2050 "Cap a un espai únic de transport”.  
 
En aquest document, la Comissió considera que la transformació del sistema de transport europeu únicament serà possible a 
través de la combinació d'aquestes mesures a diversos nivells, mesures que seran desenvolupades legislativament per la 
Comissió. 
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El full de ruta Transport 2050 cap a un espai únic europeu de transport persegueix l'eliminació dels principals obstacles i 
colls d'ampolla en moltes zones clau en els àmbits de la infraestructura de transport i la inversió, la innovació i el mercat 
interior. L'objectiu és la creació d'un espai únic europeu de transport més competitiu i amb una xarxa de transport 
plenament integrada que enllaci les diferents maneres i permeti un canvi profund en les pautes de transport tant de 
passatgers com de mercaderies. 

 

Foto: Ecoticias 

Objectius principals de l'estratègia europea Transport 2050: 
Acabar amb els automòbils de combustible convencional a les ciutats. 
Aconseguir que el 40% del combustible d'aviació sigui sostenible i de baixes 
emissions de carboni, i reduir almenys un 40% les emissions del transport marítim. 
Aconseguir una transferència modal del 50% del transport per carretera al ferroviari i 
per via fluvial en distàncies mitjanes interurbanes, tant per a passatgers com per a 
mercaderies.  
Tot això  contribuirà a una reducció del 60% de les emissions del transport d'aquí a 
mitjans de segle.  
 

Una part important de l'estratègia Transport 2050 se centra en  millorar l'eficiència energètica del transport, aspecte que la 
Comissió no va abordar en el seu Pla d’ Acció sobre Eficiència Energètica 2011 presentat a començament de març de 2011, 
ja que seria tractat pel Llibre Blanc sobre Transport. El full de ruta de Transport 2050 fixa a més diferents metes per als 
diferents tipus de viatges, dividint-los en urbans, interurbans, i viatges de llarga distància. 
 
Font:  
Euroalert.net (28 de març de 2011) 
http://euroalert.net/news.aspx?idn=12103 
 
La UE avisa a Espanya que canviar les lleis pot espantar als inversors energètics 
Connie Hedegaard, comissària europea d'Acció Climàtica, es troba de visita a Madrid, on ha advertit al Govern espanyol que 
no canviï les normes i tarifes de les cosines atorgades a les fotovoltaiques perquè això espanta als inversors. 
La titular d'Acció Climàtica de l'Executiu comunitari va enviar una carta juntament amb Günther Oettinger, el seu homòleg 
d'Energia, a Miguel Sebastián, ministre espanyol d'Indústria Turisme i Comerç. En la missiva, van alertar que els canvis de 
normativa “poden tenir conseqüències negatives per a la confiança dels inversors”, ha recollit Europa Press. 
Hedegaard i Günther van apuntar que hi ha “diferents queixes de molts inversors” en el sector fotovoltaic. Aquests fets 
“minven la confiança i poden estendre's a altres instal·lacions i  altres països”, ha afegit la comissària en declaracions a la 
mateixa agència. 
 
Encara que la Comissió Europea ha assenyalat que Espanya “no ho està fent malament” en energia, li ha recordat que ha de 
reduir un 20% el consum energètic, i augmentar un altre 20% l'ús de renovables i d'eficiència del sector per a 2020, igual 
que tots els Estats membres. 
 
Font: 
Euractiv (4 març 2011) 
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=2698 
 
S'aprova l'acord sobre la Directiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics 
Després de més de dos anys de treball el Consell de Ministres de Medi ambient ha aconseguit, per unanimitat, un Acord 
Polític sobre la proposta de revisió de la Directiva 2002/96/EC de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònic(RAEE).  
La revisió d'aquesta Directiva està íntimament lligada, i és complementària, a la Proposta de revisió (que ja ha estat objecte 
d'un acord amb el Parlament Europeu) de la Directiva sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies 
perilloses en aparells elèctrics i electrònics 2002/96/EC, (RUSP, ROHs en anglès). Ambdues Directives actuen conjuntament 
per dur a terme una gestió adequada dels residus d'aparells elèctrics i electrònics, assegurar que tot el cicle de tractament i 
reciclat dels seus materials sigui sostenible i es mantingui lliure de la presència de substàncies perilloses per a la salut 
humana i el medi ambient.  
 
En el tràmit per a aquest acord, Espanya ha defensat una postura ambiciosa que permet establir mesures que incentivin la 
recuperació dels recursos continguts als aparells elèctrics per tornar a incloure'ls en els fluxos de fabricació. 
  
Dins de la UE s'ha constatat la necessitat d'establir una normativa més consistent per abastar una més àmplia recollida i 
reciclat del volum creixent d'aquest flux de residus amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut humana. Per tant, 
es fa necessària la revisió de la Directiva perquè s'estableixin mesures concretes per actuar en la prevenció i la reducció dels 
impactes negatius associats a la gestió d'aquest tipus de residus.  
 
A més, i tal qual ha estat defensat especialment per Espanya dins del Consell de Ministres de Medi ambient, per mitjà de 
l'establiment d'objectius d'eficiència en les plantes de tractament, es podrà garantir la tornada de matèries primeres per 
mantenir el nivell de competitivitat de les indústries europees i evitar les pèrdues de recursos esdevingudes a causa dels 
transports il·legals d'aquests residus en condicions inadequades de seguretat.  
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Entre els principals elements concrets de la proposta per millorar l'efectivitat de la recollida selectiva de RAEEs s'inclouen 
objectius escalonats calculats com a percentatge dels residus recollits respecte als productes posats al mercat tres anys 
abans. Durant els quatre primers anys d'entrada en vigor de la Directiva, es manté l'objectiu mínim de 4 Kg per habitant i 
any, després s'han d'aconseguir com a mínim una recollida anual del 45 % i als vuit anys s'ha d'aconseguir el 65%. Aquests 
objectius es reexaminaran per establir objectius específics per a algunes categories.  
 
El més important és que després de més de dos anys de debat en el Consell, ha estat possible aprovar per unanimitat 
aquest Acord Polític que permetrà al Consell negociar un acord en segona lectura amb el Parlament Europeu en els mesos 
vinents.  
 
Font: 
Ambientum (16 març 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/se-aprueba-acuerdo-sobre-directiva-residuos-aparatos-electricos-
electronicos.asp 
 
La UE acorda mesurar la resistència de les seves centrals a terratrèmols i atemptats 
Els ministres d'Energia dels Vint-i-set han acordat sotmetre les centrals nuclears europees a proves que mesurin la seva 
resistència davant terratrèmols, accidents i atemptats terroristes per prevenir crisis nuclears com la que ha tingut lloc a Japó 
pel terratrèmol i posterior tsunami. Aquestes avaluacions, que hauran de realitzar-se abans de finals d'any, també 
examinaran el disseny de les plantes i permetran comprovar la seguretat operativa dels sistemes de refrigeració i els seus 
plans d'evacuació i emergència. 
 
El comissari d'Energia, Günther Oettinger, ha subratllat les "grans disparitats d'opinió" en els Vint-i-set sobre el paper de 
futur de l'energia nuclear a Europa, però ha assenyalat que tots han estat d'acord en la necessitat de "millorar la seguretat 
amb els màxims criteris". 
 
D'altra banda, els Vint-i-set han proposat que l'avaluació de l'aplicació de la directiva de seguretat nuclear de 2009, que els 
Estats han d'haver adoptat l'1 de juliol d'aquest any, s'avanci respecte a l'horitzó inicialment previst, 2014. "Els 
esdeveniments exigeixen una revisió més primerenca, i si les proves de resistència es realitzen a la fi d'any aquest serà bon 
moment per iniciar l'avaluació", ha apuntat el comissari. 
 
Catorze dels 27 estats membres de la UE tenen centrals nuclears, amb un total de 143 reactors, segons dades facilitades 
avui per la Comissió Europea. França amb 58 reactors és el país més actiu, seguit d'Alemanya (17) i Regne Unit (19). 
Oettinger ha assenyalat que la setmana propera es durà a terme una nova conferència d'alt nivell amb representants dels 
estats membres, de les autoritats de vigilància i de les empreses d'energia atòmica per seguir discutint els criteris de les 
proves de resistència. 
 
Font:  
La Vanguardia.es (21 març 2011) 
http://www.lavanguardia.es/internacional/20110321/54130723130/la-ue-acuerda-medir-la-resistencia-de-sus-centrales-a-
terremotos-y-atentados.html 
 
Greenpeace denuncia davant la UE que la Junta d'Andalusia oculta informació sobre residus perillosos de 
Nerva 
Itàlia porta quatre mesos enviant residus a Huelva sense que la Junta hagi informat correctament sobre els permisos i la 
seva composició.  

Després de conèixer l'arribada d'aquests residus Greenpeace va 
sol·licitar a la Conselleria de Medi ambient de la Junta d'Andalusia 
informació sobre els permisos concedits i condicions de tractament 
encara que l'Administració solament ha facilitat una còpia de 
l'autorització i informació del trasllat num. IT013587 per 60.000 
tones de residus “no perillosos”.  

 
Foto: Greenpeace 

 
No obstant això, la Junta ha assegurat anteriorment que va concedir 
un permís per 80.000 tones a una empresa italiana.  
 
Greenpeace va intentar confirmar posteriorment en diverses 
ocasions si aquesta autorització era l'única existent, tot i que encara 
no ha rebut una resposta oficial.  
 
 

Els residus (que a Itàlia denominen Nerofumo o negre de carbó) que estan arribant des del port de Gènova fins a l'abocador 
gestionat per Befesa a Nerva (Huelva) a través del port de Sevilla són deixalles contaminades amb hidrocarburs i metalls 
pesats que provenen de la descontaminació d'una antiga zona industrial a Pioltello-Ródano, prop de Milà. 
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D'altra banda, segons la informació oferta per l'empresa italiana encarregada de la neteja (Daneco Impianti), a través d'un 
comunicat de premsa del passat 7 de març, s'han enviat ja a les instal·lacions de Befesa a Nerva (Huelva), 25.000 tones de 
residus perillosos per rebre un tractament físico-químic previ al seu dipòsit al abocador de seguretat, com exigeix la 
normativa europea, encara que no existeixen evidències que a Nerva s'estigui fent així. De fet ahir mateix, el comissionat del 
Ministeri de Medi ambient italià a càrrec de les operacions de descontaminació i Pioltello, Luigi Pelaggi, va assegurar que de 
les 27.200 tones enviades a Andalusia, solament 2.200 són del residu no perillós que consta a l'autorització enviada per la 
Junta a Greenpeace. La resta, són residus perillosos.  
 
“El comportament de la Junta respecte al trasllat dels residus italians a Nerva no és transparent. No entenem per què li 
costa tant a la Junta respectar el dret d'accés a la informació mediambiental davant un cas com aquest.”, ha declarat Sara 
del Riu, responsable de la Campanya de Contaminació de Greenpeace. 
 
Greenpeace juntament amb Ecologistes en Acció ha pogut documentar com, almenys en part, aquests residus s'estan 
dipositant a l'abocador de Nerva sense tractament previ. A més, segons ha pogut observar Greenpeace les condicions de les 
instal·lacions no són les més idònies, ja que els residus es barregen amb uns altres.  
 
Greenpeace ha enviat tota la informació que disposa a la Comissió Europea perquè tingui coneixement de quin és el 
tractament real que es dóna als residus i sobre l'ocultació d'informació als grups ecologistes. A més, ha demanat que s'obri 
una investigació per un possible incompliment de la normativa europea a les instal·lacions de Befesa de Nerva (Huelva). 
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (30 de març 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9472/greenpeace_denuncia_ante_la_ue_que_la_junta_de_andalucia_ocult
a_informacion_sobre_residuos_peligrosos_de_nerva/ 
 
Wikileaks revela la corrupció en l'energia nuclear 
En el moment en què, després de la inquietud suscitada per l'accident nuclear de Fukushima, el Govern italià sembla dubtar 
sobre el seu retorn anunciat a l'energia nuclear (abandonada per referèndum en 1987), L' Espresso publica una sèrie de 
cables diplomàtics nord-americans que revelen “un escenari en el qual els suborns han decidit el futur energètic del país”. 
Aquests documents, obtinguts per Wikileaks, semblen certificar que entre 2005 i 2009, Estats Units pensava pressionar a 
Itàlia perquè tornés a l'energia nuclear amb la finalitat de reduir la seva dependència energètica de Rússia i la influència de 
l'associació entre el grup italià ENI i el rus Gazprom. Per a això, es presumeix Washington va mantenir un fort pols amb els 
competidors francesos EDF-Areva, afavorits per informes privilegiats amb moltes empreses italianes. Al final, escriu 
L’Espresso, els lobbistes nord-americans van aconseguir convèncer Roma perquè abandonés els criteris de seguretat 
establerts per la UE per a les noves centrals en favor dels de l'OCDE, més flexibles. Una victòria per a les seves empreses 
“obtinguda en detriment de la seguretat dels italians”. 
 
Font:  
Presseurop (18 març 2011) 
http://www.presseurop.eu/es/content/news-brief-cover/559291-wikileaks-revela-la-corrupcion-en-la-energia-nuclear 
 
Davant la justícia. El cas del magnat suís S. Schmidheiny 

 
Foto: Portal del Medioambiente 

Stephan Schmidheiny és un presumpte delinqüent (pel dany sistemàtic infligit es podria 
qualificar com a presumpte genocida) que està compareixent davant la justícia, davant les 
dues justícies: l'administrativa i la popular. Se l’acusa a Torí de catàstrofe ambiental i 
d'omissió de les regles de seguretat laboral de manera intencionada (delicte dolós), en una 
fàbrica d'amiant que posseïa en Casale-Monferrato (Itàlia), denominada Eternit. Aquest 
judici que és una primícia al món perquè mai s'havia jutjat els propietaris, eren els alts 
executius els que pagaven els plats trencats.  
 
El motiu de la resistència és la indignació - Stéphane Hessel  
La impunitat fa als crims doblement execrables. Per això les víctimes no solament demanen 
rescabalaments dels danys rebuts sinó, sobretot, justícia. No volen venjança que no tindria 
cap funció social exemplaritzant. La societat té dues vies de veure satisfeta les seves ànsies 
de justícia:  
 
Una passiva: ha d'esperar que l'administració actuï d'acord amb els drets fonamentals i 
d'acord a l'ordenament positiu, en un estat que es digui de “dret”. Aquesta via té unes 
dosis de discrecionalitat, que en contextos capitalistes, és tendencial cap als “drets” dels 
més rics. Entre altres raons perquè tenen moltes més formes de defensar-se que els altres. 
Tot i així, no poden eludir l'existència de drets essencials universals i l'honesta 
professionalitat de molts juristes. 
 
L'altra és activa: la justícia popular. Que no és gens semblant a un judici paral·lel, sinó la mirada penetrant de les víctimes 
sobre els seus agressors, la sanció social del dany verificat.  
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No és un succedani de l'administració judicial (per si aquesta ens falla, que també), és una difusió social de rebot als 
comportaments criminals, que tracta d'evitar futures actuacions similars. 
 
Stephan Schmidheiny és un presumpte delinqüent (pel dany sistemàtic infligit es podria qualificar com a presumpte genocida  
que està compareixent davant la justícia, davant les dues justícies: l'administrativa i la popular.  
 
Se l’acusa a Torí de catàstrofe ambiental i d'omissió de les regles de seguretat laboral de manera intencionada (delicte 
dolós), en una fàbrica d'amiant que posseïa a Casale-Monferrato (Itàlia), denominada Eternit, de les actuacions del qual han 
mort dos mil persones i han emmalaltit unes nou-centes, en una població de 33.000 habitants. Per aquests delictes el fiscal 
demana 13 anys de presó i indemnitzacions que poden arribar a cinc mil milions d'euros!, una xifra fabulosa. Aquest judici 
que és una primícia al món perquè mai s'havia jutjat als propietaris, eren els alts executius els que pagaven els plats 
trencats.  
 
Aquesta submissió a l'administració de la justícia no serà l'única que l’espera doncs els seus presumptes delictes es compten 
per desenes de milers, així la família i ell mateix han estat els magnats de l'amiant al món i la seva immensa fortuna està 
collida pel maneig d'aquest mineral letal.  
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (22 març 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/9443/ante_la_justicia_el_caso_del_magnate_suizo_s_schmidheiny/ 
 
Espanya: 
 
La crisi, oportunitat per il·luminar millor 
La reducció de la factura de la il·luminació de les vies públiques és un propòsit cridaner del pla d'estalvi energètic que la crisi 
econòmica i la inquietant alça del preu del petroli han imposat al Govern com a assignatura urgent. Cridaner i també 
polèmic, perquè l'Executiu -en una descoordinació amb precedents- ha traslladat els seus plans als ciutadans de forma 
confusa i fins i tot contradictòria, la qual cosa ha activat el temor que empitjori la visibilitat nocturna en els espais públics, 
amb el consegüent risc d'augment de la inseguretat. Per això convé desentranyar les claus del debat. 
 
El primer que cal tenir en compte és que Espanya és el país europeu amb més contaminació lumínica, i encara que reduir-la 
per raons ambientals no sigui l'objectiu que impulsa el pla del Govern, aquest excés indica que hi ha un marge important per 
a l'estalvi. No mitjançant la supressió de punts de llum, sinó amb la substitució del tipus d'enllumenat per un altre més 
ajustat a les necessitats reals (menys potència) i, sobretot, més eficient (millor relació entre el cost i la prestació). És 
sorprenent i insostenible que, segons revela un estudi de la Universitat Complutense, Espanya gasti 118 quilowatts/hora per 
habitant i any en il·luminació pública, més del doble que Alemanya i un 30% més que França. Un malbaratament que 
contrasta amb els punts de foscor que encara presenten no poques vies públiques. 
 
Per als plans del Govern serà important aprendre de l'experiència de molts ajuntaments, que en els últims anys han anat 
substituint l'enllumenat de vapor de mercuri pel de sodi d'alta pressió, més eficient i menys contaminant. Les llums led - la 
tecnologia més moderna- suposarien un estalvi encara major, però a efectes mediambientals tenen l'inconvenient del seu 
gran refulgència. És, doncs, moment de avaluar correctament pros i contres i articular amb sentit comú els arguments 
tècnics i els polítics. En altres paraules, saber fer de la necessitat virtut i aprofitar l'estalvi de costos a què ens obliga la crisi 
per disminuir la contaminació lumínica. Espanya no ha de ser més fosca, sinó més assenyada i responsable. 
 
Font:  
El Periodico (4 març 2011) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20110304/crisis-oportunidad-para-iluminar-mejor/924027.shtml 
 
Greenpeace diposita 4.000 quilos d'escombraries al Ministeri de Medi Ambient 
L'organització ecologista protesta així contra la futura llei de residus  

 
Foto: El País 

Activistes de Greenpeace han dipositat avui 4.000 quilos 
d'escombraries enfront del Ministeri de Medi ambient, a Madrid, per 
exigir que es canviï el projecte de Llei de Residus i Sòls 
Contaminats, enviat divendres passat pel Consell de Ministres al 
Parlament per a la seva tramitació. 
 
Segons Greenpeace, "la pressió de les comunitats autònomes i de la 
indústria de la incineració", sumada "a la falta de valentia del 
Govern", han possibilitat una norma que estableix "un model 
insostenible de gestió dels residus". Per a l'organització ecologista, 
el "especialment preocupant" del text remès a les Corts és que 
"dóna via lliure a la crema de residus", la tècnica de gestió de les 
escombraries "més cares i nociva tant per a la salut com per al medi 
ambient". 
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"Els 4.000 quilos de residus que tenim aquí equivalen  a aquells que produeixen unes 3.000 persones en un sol dia, la qual 
cosa dóna una idea del que pot generar un país com Espanya, sense que [aquests residus] estiguin sent convenientment 
tractats", ha denunciat Julio Barea, responsable de la campanya de Contaminació de Greenpeace. 
 
Font:  
Elpaís.com (10 de març de 2011) 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/greenpeace/deposita/4000/kilos/basura/ministerio/medio/ambiente/elpepusoc/201
10310elpepusoc_9/tes 
 
El Constitucional nega a Castella i Lleó les competències sobre el Duero 
El Ple declara la nul·litat de l'article 71.1 de l'Estatut d'Autonomia de la comunitat.- Ahir també li va treure les facultats sobre 
el Guadalquivir a la Junta d'Andalusia.- El Govern ofereix diàleg a la Junta després de la sentència. 
 
El Ple del Tribunal Constitucional ha resolt per unanimitat anul·lar l'article 75.1 del nou Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó 
que s’atribuïa competències sobre la conca del riu Duero. Els magistrats han decidit, per tant, estimar el recurs 
d'inconstitucionalitat que va interposar el març de 2008 el Consell de Govern de la Junta d'Extremadura. 
 
El citat article 75.1 permetia a la comunitat castellanoleonesa assumir les 
competències de desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de recursos i 
aprofitaments hidràulics de la conca del Duero. En concret, la disposició declarada 
inconstitucional i nul·la pel Constitucional, diu textualment: "Donada la rellevància 
que la conca del Duero té com a element configurador del territori de Castella i 
Lleó, la comunitat autònoma assumirà competències de desenvolupament 
legislatiu i d'execució en matèria i aprofitaments hidràulics de les aigües de la 
conca del Duero que tinguin el seu naixement a Castella i Lleó i derivin a Portugal 
sense travessar cap altra comunitat autònoma". 

 
Foto: Tribunal Constitucional

 
El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Encalla, va argumentar la 
decisió de presentar el recurs d’inconstitucionalitat en la necessitat de mantenir la 
"coherència" pel que fa a les actuacions empreses contra el Estatut d'Andalusia 
en relació amb la conca del Guadalquivir. 
 
Precisament, el Tribunal Constitucional també va anul·lar ahir l'article 51 del nou Estatut d'Autonomia andalús , que 
atorgava a la comunitat les competències exclusives sobre les aigües de la conca del Guadalquivir que transcorren pel seu 
territori i que no afecten a cap altra comunitat. L'alt tribunal va acordar per unanimitat declarar aquest article 
inconstitucional, atenent el recurs plantejat per la Junta d'Extremadura, governada també pels socialistes. Amb aquesta 
decisió, el Constitucional feia caure la disposició més simbòlica del nou Estatut d'Andalusia. 
 
La Junta de Castella i Lleó ha rebut la resolució del Constitucional amb "decepció". Així ho ha manifestat el conseller de 
Presidència i portaveu de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, aquesta tarda en roda de premsa. No obstant això, ha 
volgut puntualitzar que el Govern castellanolleonès veu "marge" per tenir protagonisme en les decisions que es prenguin 
sobre la conca del Duero, encara que acata i assumeix la resolució de l'alt tribunal. 
 
El president de la Junta, el popular Juan Vicente Herrera, ha anunciat que convocarà els grups de les Corts que van redactar 
i van aprovar l'Estatut i que buscarà fórmules per atendre el "desig i la demanda" de la societat de la comunitat sobre la 
competència de les aigües de la conca del Duero. 
 
El Govern ofereix diàleg 
La ministra de Medi ambient, Mitjà Rural i Marí, Rosa Aguilar, ha assegurat avui que el Govern activarà els mecanismes de 
diàleg amb la Junta de Castella i Lleó per trobar una solució a la situació creada després de la sentència del Constitucional. 
Des de Brussel·les, la responsable de Medi ambient ha reiterat el mateix oferiment que ja va fer al Govern d'Andalusia, a la 
comunitat del qual l'alt tribunal també li ha llevat les competències sobre la conca del Guadalquivir. 
 
Aguilar, no obstant això, no ha manifestar la posició de l'Executiu sobre les decisions del Constitucional, fins a conèixer 
l'última sentència. 
 
Font:  
El País (17 març 2011) 
http://www.elpais.com/articulo/espana/constitucional/niega/castilla/leon/competencias/duero/elpepuesp/20110317elpepuna
c_26/tes 
 
Signen un acord de col·laboració per a la gestió dels residus d'aparells elèctrics, piles i acumuladors 
El Grup Build de Best Gestió (BdB) especialitzat en materials de construcció i amb més de 150 tendes professionals 
repartides en diferents províncies espanyoles, i la Fundació Ecolec han signat un acord de col·laboració per impulsar la 
gestió d'aparells elèctrics i electrònics rebutjats i piles i acumuladors usats que siguin dipositats en els establiments del Grup. 
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D'acord amb article 4.2 del Reial decret 208/2005, sobre Aparells Elèctrics i Electrònics i la Gestió dels seus Residus de 25 de 
febrer, “quan l'usuari adquireixi un nou producte, que sigui de tipus equivalent o realitzi les mateixes funcions que l'aparell 
que es rebutja, podrà lliurar-lo en l'acte de la compra al distribuïdor, que haurà de rebre’l temporalment, sempre que 
contingui els components essencials i no inclogui altres residus no pertanyents a l'aparell”.  
 
Així mateix, aquest article estableix la possibilitat de la celebració d'acords entre els productors d'aparells elèctrics i 
electrònics i els distribuïdors per pactar la forma i condicions en la qual es realitzarà la recepció temporal dels residus 
d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) en els seus establiments, així com la recollida dels mateixos, com l'acord que s'acaba 
de rubricar entre BdB i la Fundació Ecolec per garantir la correcta gestió mediambiental i reciclatge d'aquest tipus de 
deixalles. 
 
D'altra banda, el conveni entre BdB i la Fundació Ecolec també garanteix el compliment de l'article 10 del Reial decret 
106/2008 que estableix que la recollida dels residus de piles i acumuladors portàtils haurà de realitzar-se mitjançant 
procediments específics de recollida selectiva, creant-se xarxes de punts de recollida selectiva, situats en els establiments 
dels distribuïdors. 
 
Els citats procediments estaran organitzats de manera que els distribuïdors estaran obligats a acceptar la tornada de les 
piles i acumuladors portàtils sense càrrec algun per als seus posseïdors o usuaris finals, i no podran exigir a aquests la 
compra o adquisició de piles o acumuladors portàtils nous. 
 
Font:  
(Ecoestrategia 14 març 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13 
 
El Govern aposta per l'estalvi energètic 
La secretària d'Estat d'Habitatge i Actuacions Urbanes ha inaugurat avui la jornada Solucionis Reals per a l'Edificació 
Sostenible en la qual s'ha presentat la Plataforma ATECOS (Assistent Tècnic per a la Construcció Sostenible). 
 
Beatriz Corredor, ha assegurat que "tots els agents socials, especialment les administracions públiques, tenim l'obligació 
d'involucrar-nos activament en el foment de mesures d'estalvi energètic". 
 
Es tracta de la primera plataforma de lliure 
accés dirigida als professionals del sector de 
l'edificació que ofereix informació pràctica i 
integral per abordar projectes de nova 
construcció o rehabilitació que incorporin els 
conceptes de sostenibilitat i millora energètica. 
Compta amb el suport institucional del Ministeri 
de Foment i està promoguda per la Fundación 
Entorno-BCSD Espanya i la Fundació de la 
Universitat Autònoma de Madrid. 
 
En aquest sentit, la secretària d'Estat ha 
explicat que "es tracta d'un projecte que 
entronca molt bé amb els nostres objectius, ja 
que des del Ministeri de Foment apostem 
decididament per l'eficiència energètica i l'ús de 
les energies renovables als edificis tant de nova 
construcció com en els ja construïts". 

 
Foto: Ecología Verde 

 
Beatriz Corredor ha repassat les iniciatives adoptades pel Govern per fomentar la rehabilitació i especialment la rehabilitació 
energètica com el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació que incorpora el Pla Renove amb ajudes directes per a la millora de 
l'eficiència energètica o les millores fiscals ja en vigor. 
 
Així mateix, ha anunciat que ja s'està treballant en la revisió periòdica del Codi Tècnic de l'Edificació, per adaptar-nos 
gradualment a la Directiva europea de 2010 que fixa l'objectiu que els edificis que es construeixin pel 2020 siguin 
autosuficients energèticament. 
 
En la seva intervenció, Beatriz Corredor, també s'ha referit a la Llei d'Economia Sostenible, que, entre altres mesures, regula 
la base legal necessària per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis existents "perquè els compradors o 
arrendataris d'un habitatge puguin conèixer la situació energètica d'aquest immoble a través d'un Certificat similar a 
l'empleat, per exemple, en electrodomèstics", ha explicat. 
 
Finalment, ha destacat que la Llei de Qualitat i Sostenibilitat del Mitjà Urbà, actualment en preparació, donarà continuïtat als 
continguts de la Llei d'Encomia Sostenible i establirà una sèrie de mesures complementàries dirigides a afavorir i impulsar el 
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desenvolupament urbà sostenible, especialment mitjançant la viabilitat i eficàcia de les actuacions de rehabilitació d'edificis i 
de regeneració urbana, la supressió de les traves que les dificulten i la promoció de l'eficiència energètica i l'accessibilitat 
universal des de la perspectiva de les competències estatals. 
 
Font:  
Euractiv (10 març 2011) 
http://www.euractiv.es/noticias/cambio-climatico/noticia.php?noticia=2733 
 
Protesta contra la destrucció social i ecològica de les grans preses: Biscarrués 
En el dia contra les grans preses, organitzacions d'afectats/des pels embassaments i associacions ecologistes s'han 
concentrat davant el Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí per rebutjar la construcció de l'embassament de 
Biscarrués sobre un paratge de gran bellesa a la comarca oscense de la Galliguera. Amb l'objecte d'expressar el dany que 
provocarà aquesta infraestructura a la població de la comarca, la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos ha interpretat un 
“desallotjament” simbòlic dels seus pobles. 

 

 
Foto: WWF 

Tant les coordinadores que aglutinen a la població afectada com les 
organitzacions ecologistes que les acompanyen en aquesta lluita 
assenyalen la responsabilitat de les administracions, Govern Autònom 
d'Aragó, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el Ministeri de Medi 
ambient, Mitjà Rural i Marí, en el projecte i en els impactes que tindrà. 
Assenyalen, a més, que la creació de grans infraestructures respon a la 
continuïtat de la política hidràulica del formigó que des de sempre ha 
regit la gestió de l'aigua a Espanya.  
 
Reclamen, per tant, un canvi dràstic en aquestes polítiques, la 
paralització d'aquest tipus de projectes, la recerca de formes d'estalvi i 
eficiència en l'ús de l'aigua i l'eliminació del regadiu insostenible. En 
definitiva, s'exigeix que el benefici d'alguns regants no suposi un 
perjudici en el valuós ecosistema i en la població que viu en ell. 
 
 

Segons el parer de les organitzacions ecologistes i socials no falten arguments per frenar l'embassament. De fet, un estudi 
tècnic del Centre d'Estudis i Experimentació Hidrològica, adscrit al propi Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí i el 
Ministeri de Foment, recomana no continuar endavant amb l'embassament donat la deterioració ambiental que pot tenir 
sobre el riu Gallego. Totes aquestes raons demanden la publicació d'una Declaració d'Impacte negativa que paralitzi la 
construcció de l'embassament de Biscarrués. 
 
Font: 
Ecologistas en Acción (14 març 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article20036.html 
 
Més d'1.700 operadors ecològics valencians es beneficiaran de crèdits preferents 
El banc ètic Triodos Bank i el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), han signat un conveni de 
col·laboració dins del marc de la fira Biocultura València a fi d'oferir préstecs i bestretes als més d'1.700 operadors 
valencians d'agricultura i ramaderia ecològiques. 
 
El principal avantatge d'aquest acord és oferir als agricultors ecològics de la comunitat condicions avantatjoses en la 
concessió de préstecs i bestretes d'ajudes. Actualment més de 56.500 hectàrees es destinen a l'agricultura ecològica a la 
Comunitat Valenciana. 
 
Segons el president del CAECV, Francisco Javier Sendra, “aquest acord, a més de facilitar crèdits de forma preferent, també 
cobrirà la demanda del sector d'obtenir liquiditat de forma més ràpida i prèvia a les ajudes concedides per la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Comunitat Valenciana”. 
 
Sendra va destacar que la signatura d'aquest conveni suposa, a més, “un suport financer per a un gran nombre de petits 
productors que tenen dificultats per accedir al crèdit a causa de la delicada conjuntura econòmica”. 
 
L'objectiu en els propers anys és “obtenir un valor afegit a través de la transformació i comercialització i, en aquest sentit, 
col·laborem amb Triodos Bank, referent europeu en banca ètica, els principis de la qual respecte a l'agricultura ecològica 
coincideixen amb els de aquesta entitat”, va concloure.  
 
Per la seva banda, el sotsdirector general de Triodos Bank, Joan Antoni Melé, va indicar que l'entitat que representa porta 
més de 30 anys recolzant el sector de l'agricultura i l'alimentació ecològiques des de la seva pròpia activitat financera. “Des 
de la seva fundació en 1980, Triodos Bank aposta pel desenvolupament de l'agricultura ecològica com una alternativa de 
producció d'aliments respectuosa amb el medi ambient i una forma d'alimentació sana. Per això, el banc ha desenvolupat 
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una sèrie de serveis de finançament específics i adaptats a les necessitats d'aquest sector i que cobreixen tota la cadena de 
producció d'aliments ecològics”.  
 
Aquest acord serà avantatjós per a totes aquelles persones físiques o jurídiques beneficiàries d'ajuda o subvenció concedides 
per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana en matèria d'agricultura i ramaderia 
ecològiques, així com els adjudicataris de contractes administratius i altres entitats del sector que subscriguin algun acord 
amb aquesta conselleria.  
 
També podrà rebre finançament preferent qualsevol altre operador ecològic de la Comunitat Valenciana que pugui 
demostrar una antiguitat d'almenys dos anys d'activitat dins d'aquest sector. 
 
Més informació en: www.caecv.com i www.triodos.es  
 
Font: 
Ecoestrategia (14 març 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-9 
 
Les Corts de Castella-la Manxa donen la seva aprovació a la creació del cànon eòlic 
El ple de les Corts de Castella-la Manxa ha aprovat aquest dilluns, amb els únics vots favorables del PSOE i en contra del 
Partit Popular, la Llei per la qual es crea el Cànon Eòlic i el Fons per al Desenvolupament Tecnològic de les Energies 
Renovables i l'Ús Racional de l'Energia de la regió.  
 
Durant la seva intervenció, la defensora del dictamen, la socialista Rosa Melchor ha detallat les raons que hi ha en l'origen 
d'un text que busca "la socialització dels beneficis derivats de l'aprofitament industrial del vent" i ingressos per al Fons que 
recull aquesta Llei, amb la qual s'aferma el model energètic de Castella-la Manxa, que busca "no dependre d'altres energies" 
diferents a les renovables. 
El parlamentari del PP José Luis Teruel ha qüestionat, en canvi, quin és la destinació que es va a donar al gravamen als 
aerogeneradors eòlics obtingut a través de la llei, i ha advertit que incrementar els impostos a les empreses de sectors 
estratègics que operen a la regió pot "ser perjudicial per al teixit empresarial". 
 
Al seu judici, aquest nou cànon és un "pedaç més del Govern de Barreda", ja que  "no té una veritable previsió de futur", i al 
contrari que a Galícia – del text de la qual s'ha nodrit el castellà-manxec-- no es planteja com un impost "ecològic i verd" 
que busca dissuadir determinats comportaments. 
 
La vicepresidenta i consellera d'Economia i Hisenda, María Luisa Araújo, ha asseverat que cap empresa ha pensat en 
deslocalitzar la seva producció després d'aquesta decisió, i ha defensat un cànon eòlic que, lluny de l'interès recaptatori que 
veu el PP en ell, pretén que les centrals nuclears paguin més impostos, així com que sigui més car tenir emmagatzemats 
residus radioactius. 
 
La Llei aprovada recull que els ingressos procedents del cànon --del qual queden exemptes les instal·lacions de producció 
d'electricitat destinades a l’autoconsum i les de caràcter experimental i d'investigació que no tinguin una potència màxima 
superior a 5 megavats-- es destinaran a actuacions de promoció de l'ús racional de l'energia. 
 
Font:  
Portal Medio Ambiente (22 març 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9446/las_cortes_de_castillala_mancha_dan_su_aprobacion_a_la_creacion
_del_canon_eolico/ 
 
Espanya serà seu d'una gran infraestructura europea d'investigació mediambiental 
El projecte, que combina l'estudi de la biodiversitat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), suposarà 
una inversió de 220 milions d'euros. Itàlia i Holanda, albergaran altres instal·lacions comunes de la infraestructura. 
El Ministeri de Ciència i Innovació ha aconseguit portar a Espanya LifeWatch, una gran infraestructura europea d'investigació 
mediambiental. El projecte compta amb un pressupost de 220 milions d'euros, que serà finançat per diversos països de la 
UE, i la seva seu principal residirà a Sevilla. LifeWatch es dedicarà a l'estudi de la biodiversitat recolzant-se en Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (TIC). 
 
Els treballs de recerca vinculats a LifeWatch permetran avaluar en un laboratori virtual, mitjançant simuladors, l'impacte del 
canvi global sobre determinades àrees geogràfiques, o del desenvolupament urbanístic o de la instal·lació en el seu entorn 
d'un nucli industrial, per exemple. Per  això es processarà la informació existent sobre la flora i la fauna d'un territori i de les 
seves condicions ambientals associades, i s'aprofitaran les TIC per analitzar diferents escenaris temporals i implementar les 
mesures mediambientals més eficaces per preservar la seva biodiversitat. 
 
El projecte es recolzarà en xarxes ja existents basades en les TIC, a més de comptar amb noves instal·lacions informàtiques 
per a l'emmagatzematge i la integració de les dades. Tot això permetrà desenvolupar noves eines d'anàlisis per a estudis 
mediambientals. 
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Foto: Gbif 

L'adjudicació de la seu principal de LifeWatch a Espanya ha estat possible gràcies 
a l'excel·lent qualitat científica a l'àrea de la biodiversitat que atresora el país; en 
concret, ha estat determinant l'experiència prèvia en aquesta matèria de la 
Reserva Biològica de Doñana, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (CSIC). 
 
L'esforç realitzat pel Ministeri de Ciència i Innovació en els últims mesos en la negociació amb els seus socis europeus, 
l'interès de les empreses espanyoles relacionades amb el sector de les TIC, així com les bones comunicacions per al 
transport de persones i la transferència de dades de Sevilla, van ser també aspectes decisius perquè tots els països 
recolzessin la candidatura espanyola. 
 
LifeWatch no serà només una eina de gran valor científic, servirà també per recolzar la presa de decisions dels gestors 
ambientals i per desenvolupar polítiques vinculades a la conservació de la biodiversitat. 
 
Vuit països col·laboradors 
Fins avui són ja vuit els països europeus que han manifestat el seu interès a participar en la construcció de LifeWatch: 
Suècia, Grècia, Finlàndia, Hongria, Romania, Holanda, Itàlia i Espanya. Els cinc últims són els que s'han compromès a 
treballar des de la fase inicial en el projecte, encara que únicament Espanya, Itàlia i Holanda albergaran les instal·lacions 
comunes de la infraestructura. 
Font:  
Euractiv (16 Febrer 2011) 
http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=2564 
 
500 euros de sanció per torturar a tres vedells 
El passat dia 3 de març el Defensor del Poble a Castella-la Manxa notificava al Partit Animalista el resultat de l'expedient 
sancionador contra l'Ajuntament d'Arques de Villar, Conca, que resol multar amb 500 euros per greus infraccions del 
reglament Taurí en un espectacle al que assistien nens de manera il·legal.  
 
Els fets, denunciats també davant la Delegació a Cuenca de la Junta de Comunitats pel Partit Animalista PACMA, van succeir 
el dia 12 de setembre de 2009 en un espectacle en què es deixaven anar caps de bestiar a Arques del Villar (Conca) que es 
va celebrar entre les 17 i les 20 hores. 
 
Segons mostren les imatges de vídeo utilitzades com a prova per denunciar els fets, d'acord amb el Decret de 98/2006, de 
01-08-2006, d'Espectacles Taurins populars que se celebren a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa. 
Els participants van lligar amb una soga als tres vedells vulnerant l'article 3.2 del Reglament Taurí, el qual incideix 
especialment a prohibir aquest fet, considerant-lo com a maltractament. 
 
“En tot cas, es prohibeixen aquells espectacles taurins que impliquin maltractament als caps de bestiar i, especialment (…)- 
Els espectacles consistents a lligar els caps de bestiar, a un punt fix, amb maromes, sogues, o de qualsevol altra forma”. 
Segons es pot veure en les imatges, els participants, van tractar sense èxit una vegada i una altra de matar als animals 
rematant-los, és a dir, clavant-los un ganivet al coll seccionant-los la medul·la espinal.  
 
A més entre el públic es trobaven nombrosos menors de molt curta edat que van presenciar la matança dels animals, 
arribant-se fins i tot a asseure un dels nens sobre el vedell agonitzant.  
 
Aquestes tres greus infraccions denunciades pel Partit Animalista han donat lloc a una multa de 500 euros. Segons Silvia 
Barquero, portaveu del partit animalista: “el tracte que donem als animals en aquest país és una vergonya. I el pitjor és que 
està potenciat per les administracions i els Ajuntaments”. 
 
Finalment, des de PACMA es denuncia a més l'evident falta d'interès en el tema que ha demostrat la Junta de Comunitats, 
que ni s'ha dignat fer arribar còpia de la resolució de data 5 de juliol de 2010 a la part denunciant de les irregularitats.  
 
Font:  
Embientum (16 març 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/500-euros-de-sancion-por-torturar-a-tres-novillos.asp 
 
Catalunya: 
 
Fre judicial al mapa eòlic de Catalunya  
Resolució 
Les entitats naturalistes van presentar un contenciós contra les zones d'instal·lació de parcs aprovades pel tripartit a l'Alt 
Empordà 
 
En la suspensió s'insta el govern a presentar una avaluació mediambiental global 
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha suspès la implantació del mapa eòlic de Catalunya que va aprovar el 
govern tripartit l'1 de juny de l'any passat, i que determinava set zones de desenvolupament prioritari de parcs eòlics, les 
ZDP. La resolució de l'alt tribunal és conseqüència del recurs contenciós administratiu presentat per entitats naturalistes 
empordaneses contra la decisió del Departament de Medi Ambient. 
 
L'Associació Respectem l'Albera (ARA) i l'Associació Alt-empordanesa per a l'estudi i la defensa de la Natura (Iaeden) 
reclamaven en el seu recurs al TSJC que mentre no arribi una sentència se suspengués el procés per evitar que quan hi 
hagués resolució els molins ja estiguessin instal·lats. El jutge ha fet cas de la petició i deixa de moment sense efecte l'acord 
de govern del mes de juny. 
 

 
Mapa: Avui+ 

L'avaluació ambiental 
En concret, el tribunal diu que una planificació d'aquestes 
característiques ha d'incloure una avaluació ambiental “per 
imperatiu comunitari”, ja que hi ha una directiva europea de 
juny del 2001 que ho preveu. Precisament, segons ha 
explicat l'advocat de les entitats naturalistes, Benet Salellas, 
aquest era un dels arguments que defensaven ARA i Iaeden 
en el contenciós presentat al TSJC. Per la seva banda, la 
Generalitat va considerar que no calia aquest informe. 
 
Salellas entén que la mesura cautelar de l'alt tribunal deixa 
en suspens tot el procés fins que hi hagi una sentència 
definitiva, i per tant, també l'adjudicació dels nous parcs a 
grups empresarials. Per a la portaveu de la Iaeden, Bàrbara 
Schmitt, la importància de la decisió judicial és, precisament, 
que no es podrà fer cap més pas fins que hi hagi una 
resolució definitiva. “El problema dels contenciosos és que 
quan hi ha sentència ja està tot fet, però ara no serà el 
mateix”, afegia Schmitt. 
 
La sentència final al recurs de les entitats naturalistes podria 
tardar entre dos i tres anys. En la decisió definitiva, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya haurà de decidir 
també sobre els altres arguments que van presentar les 
entitats en el recurs contenciós.  
 
En concret, ARA i Iaeden també plantejaven que el govern no havia tingut en compte la ciutadania a l'hora de decidir i que 
la ZDP de l'Empordà afecta espais d'interès natural. 
 
Iaeden valorava positivament la resolució. La portaveu de l'entitat, Bàrbara Schmitt, alerta que “de moment tot queda en 
suspens” en espera de què farà el nou govern arran de la decisió judicial sobre un acord pres pel tripartit. Pel seu cantó, la 
patronal que agrupa les empreses instal·ladores d'energia eòlica, Eoliccat, prefereix acabar d'estudiar la resolució. 
 
Font: 
Avui+ (2 de Març, 2011) 
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/377389-fre-judicial-al-mapa-eolic-de-catalunya.html 

 

Pla de suport al Tercer Sector Ambiental (2011-2014) 
El Tercer Sector Ambiental (TSA) és un actor clau en la construcció d’una societat més sostenible.  
 

És un actor social actiu en la identificació i solució dels problemes ambientals; és un element 
de cohesió i inclusió social en el territori; i és un sector que, especialment mitjançant el 
voluntariat, propugna valors socials positius.El Departament de Territori i Sostenibilitat té 
l’objectiu de promoure, enfortir i consolidar el tercer sector ambiental. Per assolir aquest 
objectiu amb eficàcia es vol dotar d’una eina que estableixi reptes, àmbits de treball, i un 
seguit de línies d’actuació, mesures i accions per assolir-los. Aquesta eina és el Pla de suport 
al Tercer Sector Ambiental (2011-2014). 

 
Logo: CADS 

 
Considerant que totes les actuacions que es deriven del Pla afectaran directament el propi sector, és del tot necessari crear 
espais i instruments que facilitin la participació de les entitats en l’elaboració d’aquest Pla, així com la d’altres actors socials 
relacionats.  
 
Per aquest motiu, posem en marxa un procés de participació per proposar i debatre les línies d’actuació i les mesures 
d’aquest Pla. 
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L’inici d’aquest procés serà el dijous 31 de març, a les 17.30h, a la Sala d’actes de la Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (Av. Diagonal, 523). En aquest acte es presentaran els resultats de 
l’estudi “Diagnosi del tercer sector ambiental de Catalunya”. 
 
Font:  
Butlletí de Medi Ambient. Departament de Territori i Sostenibilitat (15 març 2011)  
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=921f0e00f959e210
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
Petites accions per al 2011 
El CADS ha impulsat el 2009 i 2010 les Petites idees per a un Gran futur, des del principi que el desenvolupament 
sostenible és cosa de tots. Amb la voluntat d'aportar més valor social a la sostenibilitat, l'edició 2011 s'obre als 
suggeriments, els projectes i les iniciatives que des del conjunt de la ciutadania, les entitats i les institucions s'estan duent a 
terme, i que contribueixen a fer del planeta un lloc més habitable per a les generacions futures. 
 
Compartir aquestes petites accions col·lectives i individuals, pot encomanar el compromís per construir una societat més 
justa i realment sostenible. L'experiència de primera mà i l'entusiasme d'algú proper potser poden fer més que mil 
campanyes.  
 
Si esteu interessats a participar envieu un correu amb la referència “Petites accions 2011” a 
cads.vicepresidencia@gencat.cat .  
 
Font:  
CADS ( 15 març 2011) 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1296&Itemid=43&ModulAct
ualitat=0 
 
Catalunya continua líder a l'Estat i creix en indústria agroalimentària ecològica  
Es presenten les estadístiques i l'evolució del sector de la producció agrària ecològica a Catalunya 2000-2010. 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director 
general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, i del president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE), Daniel Valls, ha presidit la presentació de les estadístiques i l’evolució del sector de la producció agrària ecològica a 
Catalunya 2000-2010. 
 
Durant la presentació, el conseller ha afirmat que les dades presentades avui confirmen la bona salut de la producció 
ecològica a Catalunya, ja que es manté com una de les comunitats autònomes més dinàmiques i en clara línia ascendent 
tant en nombre d’operadors com en cultius i activitats ramaderes. 
 
Segons Pelegrí, el Govern català impulsa l’agricultura i la ramaderia ecològiques tant per l’excel·lència dels productes que se 
n’obtenen com pels beneficis socials i ambientals que aporten. “Catalunya ha estat pionera a l’Estat espanyol en el camp de 
la producció ecològica, i, com constaten les dades presentades avui, continua sent-ne capdavantera”, ha afirmat Pelegrí. 
 
De fet, la producció agrària ecològica manté bones 
perspectives de creixement, malgrat la crisi, esdevé un dels 
pocs sectors primaris que té un comportament positiu i 
constitueix una alternativa per a altres productors i empreses 
agroalimentàries. 
 
El conseller ha explicat que s’imposa cada cop més entre els 
consumidors el desig de fer compatible una alimentació 
equilibrada amb el respecte envers el medi ambient. 
L’alimentació ecològica i els aliments de proximitat guanyen 
pes a la cistella de la compra, en una tendència que es 
confirma a escala mundial. 
 
“Tenim el repte de consolidar el creixement de la producció 
ecològica certificada per als pròxims anys, i la seva 
consecució passa per reforçar l’estructura del sector i els 
canals de comercialització, i per promoure el consum dels 
aliments ecològics a casa nostra”, ha manifestat el 
responsable de l’Administració agrària catalana. 

 
 

Foto: Catalunyapress 

 
Durant la roda de premsa, Pelegrí ha afegit que es poden fer grans progressos per fomentar unes produccions agràries de 
gran qualitat mediambiental, i, tot i que tenim encara un gran recorregut i oportunitats en el mercat ecològic, la producció 
ecològica és una aposta de futur perquè els seus valors són els valors futurs de la societat. Per aquest motiu, el conseller ha 
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explicat que “les administracions hem d’ajudar al sector, acompanyar-lo en el camí i fer-lo fort. Aquest ha de ser el nostre 
objectiu”, ha afirmat Josep Maria Pelegrí. 
 
Tot i el context econòmic actual, el sector creix i diversifica les seves activitats 
El president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, ha estat l’encarregat de presentar les 
estadístiques i l’evolució del sector de la producció agrària ecològica a Catalunya 2000-2010. 
 
En aquest sentit, Valls ha explicat que el nombre d’operadors ha crescut un 14,54% respecte de l’any 2009, és a dir, el 
creixement ha estat de 208 nous operadors inscrits, amb la qual cosa el nombre se situa als 1.639 operadors. 
 
Pel que fa a la superfície de cultiu, també s’ha produït un creixement del 16,77% respecte de l’any 2009, cosa que situa el 
nombre d’hectàrees ecològiques en 83.506. El 60% del total correspon a prats, pastures i farratges, el 21% a conreus 
(vinya, oliveres, cereals, etc.) i el 19% a bosc, matolls i recol·lecció silvestre. 
 
Valls ha destacat que els cultius majoritaris en agricultura ecològica són típicament mediterranis (vinya, olivera i cereals). De 
fet, la vinya és el principal conreu ecològic a Catalunya (26% del total de superfície de conreus) i durant l’any 2010 ha 
augmentat un 27% respecte de 2009. 
 
D’altra banda, el cultiu d’oliveres ecològiques ha pujat un 22% en el darrer any i els cereals han augmentat un 17% 
respecte de 2009. L’olivera és el segon conreu en importància (22% del total de superfície de conreus) i els cereals el tercer 
(també el 22% del total de superfície de conreus). 
 
Font:  
CCPAE (21 març 2011) 
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=328&lang=es 
 
Reus tindrà carrils per a cotxes que estiguin ocupats per més de 3 persones 
Els vehicles que circulin per aquestes vies amb tres o menys ocupants podran ser multats per la Guàrdia Urbana. 
L'objectiu és reduir el tràfic i les emissions de CO2 
 
Vies d'Alta Ocupació. Aquest és el nom que s'amaga darrere les sigles VAO, amb les quals es denomina  un tipus de carril 
que podria implantar-se a Reus i la característica principal del qual és que està destinat, exclusivament, per a aquells 
vehicles que estan ocupats per més de tres persones. El Pla de Mobilitat Urbana de Reus, aprovat per la Junta de Govern de 
l'Ajuntament de Reus el passat 25 de febrer, contempla la possibilitat d'instaurar aquest tipus de carrils a les principals 
artèries d'entrada a la ciutat que, a l'actualitat, compten amb un mínim de dos carrils en cada direcció. També es podria 
instal·lar a les avingudes de l'antic cinturó de ronda, on existeixi espai per fer-ho. 
 
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, Ernest París, és un dels impulsors i defensors d'aquest tipus de carrils 
per a la capital del Baix Camp. Cal deixar clar que no estaríem davant el clàssic carril bus-taxi que existeixen a la majoria de 
grans ciutats. Els VAO, «són vies que premien el comportament dels conductors que aposten per compartir el vehicle i 
aprofitar-lo», explica París. És per això que els vehicles als quals se'ls permet circular per aquests carrils són els autobusos, 
autocars i taxis, a més dels cotxes que estan ocupats per més de tres persones. 
 
Primer, pedagogia 
En una primera fase de la implantació dels carrils VAO, el regidor de Medi Ambient assegura que «optaríem per la 
pedagogia. Es tractaria de fer entendre als conductors que, si van solos en el seu cotxe, no poden anar per aquests carrils». 
En una segona fase, des del consistori reusenc ja s'optaria per la sanció econòmica. «Si una patrulla de la Guàrdia Urbana 
veu un cotxe per un carril VAO, li podrà prendre nota de la matrícula i li arribaria a casa una multa de 200 euros», afegeix 
Ernest París.I és que des de la regidoria de Medi Ambient estan convençuts que «es tracta de posar en pràctica un canvi en 
la cultura de la mobilitat, a través del com tothom sortirà guanyant. D'una banda, el conductor, perquè si comparteix el 
cotxe entre vàries persones gastarà menys. De l’altra, també ens estalviarem emissions de CO2 a l'atmosfera» 
 
Aquest tipus de carrils està pensat, sobretot, per a la gent de fora que cada dia ha de desplaçar-se fins a Reus. «Existeix 
una mobilitat obligada per diferents motius: treball, oci, família, etc. Són molts els vehicles que cada dia entren a la nostra 
ciutat i aquest tipus de carrils estarien pensats, sobretot, per a ells», comenta París.  
 
En el cas que acabin implantant-se, els carrils VAO s'instal·larien en les grans avingudes d'entrada a la ciutat (Tarragona, 
Bellisens, Salou, Montblanc, Riudoms i Carretera de Alcolea), així com en les artèries principals de l'antic cinturó de ronda 
(Països Catalans, Sant Bernat Calbó, President Macià, Marià Fortuny i Onze de Setembre). Els carrers i avingudes de la 
segona corona i els passejos quedarien descartats, ja que només existeix un carril de circulació en cada sentit de la marxa i 
no hi ha espai material. 
 
Font:  
Diari de Tarragona (19 març 2011) 
http://www.diaridetarragona.com/reus/053734/reus/carriles/coches/ocupados/3/personas 
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La central de Biomassa de la Zona Franca produirà 16.000 megavats a l'any 
La Central de Biomassa de la Zona Franca, la primera fase de la futura central de generació d'energies, s'ha engegat avui i 
donarà servei a una xarxa de distribució de fred i calor, alhora que produirà 16.000 MW (megavats) a l'any. 
 
La nova planta de valorització de biomassa, construïda en els terrenys de l'antiga central tèrmica de Seat cedits pel Consorci 
de la Zona Franca de Barcelona, convertirà en energies renovables les restes forestals i de jardineria del verd urbà.  
 

Així, la central té previst el tractament de 28.600 tones de recursos procedents d'espais 
verds a l'any, dels quals entre 10.000 i 14.000 tones seran de verd urbà, procedent de la 
poda d'arbres i la resta vindrà de l'aprofitament de residus forestals. 

 
Foto: Energías Renovables 

 
En aquesta primera fase, la nova planta de biomassa, que ofereix un balanç neutre 
d'emissions de CO2, generarà electricitat a partir de la combustió de restes vegetals i, 
més endavant, un vegada sigui efectiva la connexió de la central a la xarxa de calor i 
fred prevista, la instal·lació produirà aigua calenta reduint la seva producció elèctrica en 
funció de la demanda de calor.  
 
La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Imma Mayol ha posat com a exemple 
que l'energia generada per 3 quilos de biomassa equival a l'energia generada per un litre 
de gasolina. 

 
La planta inclou la recepció, trituració, i combustió de biomassa amb l'aprofitament del vapor per a la generació elèctrica i 
l'aprofitament de la calor.  
 
Aquesta calor disponible en cremar la biomassa produeix electricitat mitjançant la turbina de contrapressió, la calor sobrant 
s'aprofita per augmentar el rendiment energètic de la central. 
 
La planta de biomassa forma part de la futura central de generació d'Energies Zona Franca-Gran Via L'Hospitalet, que 
suposa una inversió d'uns cent milions d'euros, que inclou una planta de reaprofitament de fred residual de les 
regasificadora del port, equips d'alta eficiència i una central d'energia solar fotovoltaica. Segons ha explicat avui Imma 
Mayol, quan la central estigui acabada permetrà estalviar l'1 % del consum elèctric de la ciutat de Barcelona. A ple 
rendiment, la central permetrà reduir cada any el consum d'energies fòssils en 67.000 MW/h, l'equivalent al consum d'una 
ciutat de 60.000 habitants.  
 
L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha assenyalat que la ciutat està treballant per asseure les bases de la nova economia i 
ha destacat que la planta que s'inaugura avui "és una gran aposta". 
 
"On abans es feien 600, estem construint un gran motor econòmic" per a Catalunya, Espanya i el sud d'Europa, ha subratllat 
l'alcalde qui creu que per sortir de la crisi cal apostar per idees clares i de futur. 
 
Per a l'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, la planta que s'ha engegat avui és un "exemple de treball i col·laboració 
institucional".  
 
La central de generació d'energies de la Zona Franca-Gran Via L'Hospitalet és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona 
que compta amb el suport de la Generalitat i del Ministeri d'Indústria i serà gestionada per la societat Ecoenergies Barcelona 
Sud, constituïda per Dalkia Energia i Serveis S.L i participada per l'Ajuntament de Barcelona, com a responsable del projecte. 
 
Font:  
Agorinformación ( 21 març 2011) 
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/35676/la-central-de-biomasa-de-la-zona-franca-producira-16000-
megavatios-al-ano.aspx 
 
CEDAT-URV: 
 
“Green-Docu-Sessió” 
 
El passat 7 d'Abril a les 11h es va celebrar, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències 
Jurídiques, un docu-forum organitzat per l'Associació d'alumnes i exalumnes de Dret 
Ambiental de Tarragona (AAEDAT), en el qual es va visualitzar el documental “Buscando la 
tierra de los que viven” sobre refugiats i l'explotació de l'home per l'home a la frontera 
colombo- veneçolana. 
 
Font:  
CEDAT 
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Seminari CEDAT: “El procés d'integració del MERCOSUR: Especial referència al dret ambiental” 
 
El passat 21 de març a les 16h, es va celebrar a l'aula Seminari 1, en el marc dels estudis 
del Màster Universitari en Dret Ambiental, un seminari sobre el procés d'integració del 
MERCOSUR a càrrec de la Dra. Martha Lucía Olivar Jiménez professora adjunta de Dret 
Internacional de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil).  
 
Al llarg de la conferència, la professora va oferir una interessant panoràmica de l'evolució, 
organigrama, fonts de dret, mancances i qüestions conflictives del MERCOSUR i va acabar 
finalment dedicant una especial atenció a la política ambiental en aquesta organització.  
 
 
 

Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/mercosur2.pdf 
 
Segueix obert el primer període de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV 
 
L'1 de març es va obrir la preinscripció per cursar el Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV durant el proper curs 
acadèmic 2011-12. 
 
La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant caràcter fonamental com a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les 
diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 
 
La preocupació social deguda a la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la 
progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Màster Oficial en Dret Ambiental, com són 
els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes 
d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del 
medi ambient. 
 
La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de bé 
aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari que habiliti al 
titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny 
d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. 
 
El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial acreditada. 
 
La formalització de la preinscripció es realitza online a la següent adreça: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Les places són limitades. 
 
Font:  
CEDAT (1 de març 2011) 
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/preinscripcio.php 
 
Ajudes d'estudi URV per a estudiants internacionals que vulguin cursar el Màster Universitari en Dret 
Ambiental de la URV 
 
De l'1 de març al 30 d'abril es podran presentar les sol·licituds d'ajuda URV per cursar el Màster Universitari en dret 
Ambiental de la URV que cobreix la matricula del curs i una ajuda de manutenció de 4000 euros. 
 
Font: 
URV 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html#urv 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Reglamento de Ejecución, 297/2011/UE de la Comisión, de 25 de marzo de 2011, por el que se imponen 
condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del 
accidente en la central nuclear de Fukushima (Texto pertinente a efectos del EEE) 
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Per a més informació:  
Diari oficial num. L80/5 de 26/03/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:ES:PDF 
 
Decisión Del Consejo, 2011/153/UE,  de 28 de febrero de 2011, relativa a la posición que deberá adoptar la 
Unión Europea en el Comité Mixto del EEE respecto a una modificación del anexo XX (Medio Ambiente) del 
Acuerdo EEE 
 
Per a més informació:  
Diari oficial num. L 63/17 de 10/03/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:063:0017:0020:ES:PDF 
 
Reglamento 253/2011/UE de la Comisión, de 15 de marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XIII Texto 
pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial num. L 69/7 de  16/03/2011  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:069:0007:0012:ES:PDF 
 
Reglamento 252/2011/UE de la Comisión, de 15 de marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo I Texto 
pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial num. L 69/3 de 16/03/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:069:0003:0006:ES:PDF 
 
Decisión 2011/162/UE del Consejo, de 14 de marzo de 2011, por la que se establece la posición que debe 
tomar la Unión Europea en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam en 
relación con las modificaciones del anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 
de comercio internacional 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial num. L70/39 de 17/03/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:070:0039:0039:ES:PDF 
 
Decisión, 2011/161/UE, EURATOM, de la Comisión, de 28 de febrero de 2011 , por la que se modifica la 
Decisión C(2008) 4617, relativa a las normas para la presentación, evaluación y selección de propuestas y la 
adjudicación de financiación para acciones indirectas en virtud del Séptimo Programa Marco de la Comunidad 
Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) y el Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de Investigación y 
Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011) Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial num. L 75/1 de 22/03/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:075:0001:0044:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
 
Per a més informació:  
BOE nº55, de 5 de Marzo de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf 
 
Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se 
incluyen en el Inventario Español de Zonas Húmedas 48 humedales de la Comunitat Valenciana. 
 
Per a més informació:  
BOE nº11 de 24 de Marzo de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/24/pdfs/BOE-A-2011-5372.pdf 
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Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el 
régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño 
 
Per a més informació:  
BOE nº55 de 5 de Marzo de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4118.pdf 
 
Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos relacionados con la energía 
 
Per a més informació:  
BOE nº 53 de 3 de Marzo de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/03/pdfs/BOE-A-2011-4038.pdf 
 
Catalunya: 
 
Resolució AAM/637/2011, de 4 de març,  per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de 
pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la 
temporada 2011 
 
Per a més informació:  
DOGC Núm. 5835 de 11 de Marzo de 2011 
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5835/11063019.pdf 
 
 JURISPRUDÈNCIA 
  
Unió Europea:  
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 Marzo 2011 – Comisión Europea/Reino de Bélgica. 
«Incumplimiento de Estado – Directiva 85/337/CEE – Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre  el medio ambiente – Criterios de selección – Determinación de límites – 
Dimensión del proyecto» 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=ENVC&m
ots=&resmax=100 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 Marzo de 2011- decisión prejudicial planteada por el 
Raad van State (Bélgica) «Directiva 85/337/CEE – Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente – Aeropuertos cuya pista de despegue sea de al 
menos 2.100 metros de longitud – Concepto de “construcción” – Renovación de la autorización de 
explotación» 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0275:ES:HTML 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de Marzo de 2011- decisión prejudicial planteada por el 
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Eslovaquia) «Medio ambiente – Convenio de Aarhus – Participación del 
público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente – Efecto directo» 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0240:ES:HTML#Footnote 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 3 de marzo de 2011- recurso por incumplimiento 
interpuesto por la Comisión Europea contra Irlanda «Incumplimiento de Estado – Directiva 85/337/CEE – 
Obligación de la autoridad medioambiental competente de realizar una evaluación de impacto ambiental de 
los proyectos – Pluralidad de autoridades competentes – Necesidad de garantizar la evaluación de la 
interacción entre los factores que puedan resultar afectados directa o indirectamente – Aplicación de la 
Directiva a las obras de demolición» 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0050:ES:HTML 
 
Espanya:  
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Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, de 4 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 6006/2006, Vía de hecho: 
deslinde marítimo-terrestre 
 
Per a més informació:  
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5883662&links=medio%20
ambiente&optimize=20110317 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, de 2 de Marzo 2011,  Nº Recurso: 624/2007 Medio ambiente. 
Declaración de prevalencia: autogeneradores eólicos y monte vecinal en mano común 
 
Per a més informació:  
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5891898&links=medio%20
ambiente&optimize=20110324 
 
Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 7 de marzo de 2011, nº de Recurso 92/2009, Orden 
ITC/3860/2007. Tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2008 
Per a més informació:  
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5891866&links=&optimize
=20110324 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, Sala de lo Contencioso, de 4 de Marzo de 2011, nº de Recurso 
90/2009, Orden del ministerio de industria, turismo y comercio ITC/2794/2007, de 27 de Septiembre, por la 
que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007. Asociación española de la industria 
eléctrica (UNESA). Derogación parcial de la orden del ministerio de industria y energía de 17 de diciembre de 
1998, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía 
eléctrica. Procedimiento de pago de la garantía de potencia. 
 
Per a més informació:  
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5891864&links=&optimize
=20110324 
 
ARTICLES 
Avaluació de la Llei d’Economia Sostenible 
El Pagament per serveis ambientals: una eina per a la conservació dels recursos naturals a Catalunya 
Equitat ambiental a Catalunya. Integració de les dimensions ambiental, territorial i social a la presa de 
decisions 
Tendències en ambient y desenvolupament a Amèrica del Sud. Canvi climàtic, biodiversitat i polítiques 
ambientals 2009/2010 
Sostenibilitat a Espanya 2010 
Reglament de la Unió Europea relatiu a la comercialització de la fusta, aplicable des del 3 de març de 2013 
Política de Cohesió i Medi Ambient 
Protocol de Nagoya 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
DELLI PRISCOLI, Jerome. Managing and transforming water conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
GILLMAN, Derek. The idea of cultural heritage . Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
HUMPHREYS, Stephen. Human Rights and Climate Change . Cambridge Cambridge  University Press, 2010.  
PEEL, Jacqueline. Science and Risk Regulation in International Law . Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
POGGE, Thomas; RIMMER, Mathew; RUBENSTEIN, Kim. Incentives for Global Public Health . Cambridge:  Cambridge 
University Press, 2010. 
ROTHWELL, Donald R. The International law of the sea . Oxford and Portland, 2010. 
ZEDALIS, Rex J. Claims Against Iraqi Oil and Gas. Legal Considerations and Lessons Learned. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010. 
 
AGENDA  
 
6º Congrés Mundial “Global Alliance For Justice Education (EMOLUMENT)” i 9º Congrés Anual del 
International Journal of  Clinical Legal Education (IJCLE) 
 
L’ Institut de Drets Humans de la Universitat de València ha obert el termini d'inscripció per participar en el 6º Congrés 
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Mundial Global Alliance for Justice Education (EMOLUMENT), que se celebrarà a la Facultat de Dret de l'11 al 15 de juliol. 
L'objectiu del congrés i dels grups d'investigació internacionals que participen en aquest prestigiós fòrum és “combatre la 
injustícia social a través de l'educació en la justícia”, amb el convenciment que, com assenyalava Martin Luther King, Jr.,“la 
injustícia en qualsevol lloc és una amenaça a la justícia a tot arreu”. 
 
Així mateix, el GAJE se celebrarà en col·laboració amb el 9è Congrés Anual del International Journal of Clinical Legal 
Education (IJCLE) a la mateixa seu. Tots dos congressos tindran lloc de forma simultània, ja que els temes de les sessions 
estan interrelacionats. 
 
Lloc: Institut de Drets Humans de la Universitat de València 
Dates: D'11 a 15 de juliol de 2011  
Organitza: Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València, el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 
de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, el Centre d'Estudis de Dret Ambiental (CEDAT) de la Universitat Rovira i 
Virgili i la Universitat de Barcelona (Espanya) 
 
Per a més informació:  
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/info_gaje.pdf 
http://www.gaje.org/ 
 
Actualització en requisits legals 
 
El COAMB, en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT), organitza aquesta Jornada d'Actualització en Requisits Legals que té com a objectiu aportar els 
coneixements més actualitzats en vectors de la legislació ambiental que hagin sofert modificacions, en aquest cas aquells 
relatius a llicències ambientals, contaminació acústica i contaminació lluminosa.  
 
La jornada és gratuïta, prèvia inscripció. Dins de cada mòdul es disposarà d'un espai per a la resolució de dubtes i preguntes 
dels assistents.  
 
Destinataris  
Tècnics municipals, professionals que treballin en l'àmbit del Medi ambient en el sector públic o privat. 
 
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. Avinguda Catalunya, 35. Tarragona.  
Data i hora: 3 de maig de 2011, de 9 a 14,30 
Organitza: COAMB, Departament de Territori i Sostenibilitat i CEDAT 
 
Per a més informació:  
http://www.coamb.cat/userfiles/Fulleto_jornada_actualitzacio_tarragona.pdf 
 
Jornada de Benchmarking sobre Compra Verda 
 
El Club EMAS organitza una jornada pràctica amb grups de treball, sobre criteris, productes, serveis i proveïdors emmarcats 
en el qual es coneix com a “compra verda”, el dimecres 27 d'abril al matí. El COAMB és un dels col·laboradors de 
l'esdeveniment. La jornada es desenvoluparà com una sessió de treball en la qual diferents grups de treball de cadascuna de 
les temàtiques (material d'oficina, productes i serveis de neteja, aparells d'oficina, obres menors, vehicles i accessoris, 
esdeveniments) debatran per resoldre els possibles obstacles i dificultats en la implantació de la compra ambientalment més 
correcta, per finalment posar les seves conclusions en comú al final de la jornada. També es disposarà d'una mostra de 
productes ecoetiquetats per conèixer les solucions que el mercat dóna a aquest tipus de compra. 
El COAMB col·labora de manera permanent amb el Club EMAS i, en aquest cas, ha facilitat i coordinat la participació de les 
persones expertes que moderaran els diferents grups de treball.  
 
La jornada es dirigeix a directius d'organitzacions, responsables de gestió ambiental i compres, així com a qualsevol 
treballador i/o col·laborador que intervingui en els processos de compres tant d'organitzacions privades com 
d'administracions públiques. 
 
Lloc: Centre Esplai d‘ El Prat de Llobregat. c. Riu Anoia 42-54, El Prat de Llobregat 
Data i hora: 27 d'abril de 9 a 13,30 
Organitza: EMAS amb la col·laboració de COAMB 
 
Per a més informació: 
http://www.clubemas.cat/mm/file/jornades/jornada%20CV%202011/*TripticJCV2011*OK(1).pdf 
 
Cicle de xerrades Reciclar Ciutat 2011 
Reciclar Ciutat, és un espai d'intercanvi i difusió d'idees i experiències de transformació de les ciutats, cap a un 
desenvolupament humà sostenible. 
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Es tracta d'un espai de reflexió sobre les ciutats, sobre els seus cicles metabòlics i les bones pràctiques del dia a dia, sobre 
actuacions que millorin la funcionalitat de tots els processos. Serà un cicle anual on cada any es plantejarà una sèrie de 7 
Temes, per a la reflexió i motivació al canvi, amb participació d'especialistes i tècnics reconeguts en cadascun dels àmbits. 
El cicle va dirigit a especialistes, acadèmics, periodistes, polítics, alumnes, nens, joves, grans, i en general als ciutadans que 
vulguin transformar la seva ciutat. 
 
Lloc: TERRASSA, Sala de Conferències EET. C. Colom, 1; BARCELONA, Sala d'actes Esc. Univ. Eng. Tecnica Industrial 
(EUETIB) – c. Comte Urgell, 187; SANT CUGAT Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 
Data i hora: De 15 d'abril a 16 desembre (cada divendres) 
Organitza: Càtedra Unesco de Sostenibilitat (UPC) 
 
Per a més informació:  
http://cus.upc.edu/recerca/aquasost/cicle-de-xerrades-reciclar-ciutat-2011/cicle-de-xerrades-reciclar-ciutat-2011-1 
 
Curs d'educació ambiental i solidària 
Aquest curs de 140 hores té el reconeixement d'activitats de formació permanents dirigides al professorat per part del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Està format per quatre blocs. En el Bloc I es tractaran alguns temes 
claus de l'educació ambiental; en el segon es parlarà sobre temes relatius a la globalització, les desigualtats i les alternatives 
existents; en el tercer bloc s'abordaran les diferents eines per a la transformació i l'últim bloc tractarà sobre educació i 
ecosistemes.  
Lloc: Tarragona (sala a determinar) 
Dates i hora: 7 de febrer 2011 a 11 de juny 2011 (dilluns i dimecres de 18,30 a 21 h; alguns dissabtes i algun diumenge) 
Organitza: GEPEC i Setem 
 
Per a més informació:  
http://xa.yimg.com/kq/groups/1247795/25369595/name/programa%20*EAS%202011.pdf 
 
II Premi d'Investigació de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible Curs 2010/2011 
Ja que la Càtedra DOW/URV té, entre les seves missions, fomentar la investigació en l'àmbit de la sostenibilitat, convoca el 
II Premi d'Investigació Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible per recompensar el millor treball sobre aquesta 
temàtica realitzat per alumnes/as que pretenguin ampliar la seva formació cursant un postgrau/màster de caràcter 
ambiental dins de la Universitat Rovira i Virgili. El premi consistirà en una subvenció d'un màxim de 2000 € per matricular un 
curs de postgrau de la URV. 
 
Lloc de lliurament: Secretaria del Departament de Geografia de la URV (Campus Catalunya, despatx 4.38) 
Data: Abans de 30 de juny de 2011 
Organitza: Càtedra DOW/URV 
 
Per a més informació:  
https://estudiants.urv.cat/attach/ii%20*Premi%20de%20*Recerca%20de%20*laCatedra%20*DOWURV%20de%20*Desen
volupament%20Sostenible.pdf?*sid=&*mbox=*INBOX&*charset=*escaped_*unicode&*uid=368&*number=2&*filename=I
I%20*Premi%20de%20*Recerca%20de%20la%09*Catedra%20*DOW-
URV%20de%20*Desenvolupament%20Sostenible.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 email a: cedat@urv.cat 
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