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Fracking per extreure gas natural i petroli?  

La fractura hidràulica (comunament coneguda com fracking) constitueix una tècnica per a l'extracció d'hidrocarburs no 
convencionals (gas i petroli) del subsòl, consistent en la injecció a pressió d'algun material en el terreny (normalment, aigua 
amb sorra i productes químics), amb l'objecte d'ampliar les fractures existents en el substrat rocós i afavorir la sortida a 
l'exterior del petroli i gas atrapats en roques mare poc permeables. 

Si bé fins fa poc era una activitat industrial força desconeguda, en els últims anys s'està propagant l'ús d'aquesta tècnica, 
que s'està convertint en una font de gran potencial per reduir la dependència energètica de l'exterior, tant als Estats Units 
com a Europa . A més, en l'actual context econòmic, l'extracció de recursos no convencionals representa una interessant 
font de recursos i està generant expectatives d'inversió econòmica, especialment en el sector del gas. 

Malgrat la seva expansió, són moltes les qüestions i els interrogants que suscita la utilització del fracking tant des del punt 
de vista de la salut com des de la perspectiva de la protecció ambiental. A més de l'increment del consum d'aigua que 
genera aquesta activitat (Greenpeace assenyala que es requereixen entre 9.000 i 29.000 metres cúbics d'aigua per les 
operacions d'un sol pou), no pot ocultar-se la possibilitat que amb la utilització d'aquesta tècnica pugui produir-se 
contaminació de l'atmosfera, del terreny i dels aqüífers subterranis, atesa la injecció de productes tòxics i contaminants que 
resulten necessaris per a la utilització d'aquesta tècnica. 

Els riscos que pot generar la utilització del fracking han estat posats de manifest recentment en un informe de la Direcció 
General de Medi Ambient per a la Comissió Europea ("Support to the identification of potential risks for the environment and 
human health arising from hydrocarbons operations from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe 
"), de 10 d'agost de 2012 (disponible a 
http://www.fracturahidraulicano.info/sites/fracturahidraulicano.info/files/media/documentos/estudio_comision_europea_201
20810.pdf). 

En aquest context, tenint en compte els potencials riscos i tot i ser molts encara els dubtes i incògnites que planteja la 
utilització del fracking, ha d’aplaudir-se la iniciativa de la Comunitat Autònoma de Cantàbria de prohibir aquesta tècnica. 
Dilluns passat, 8 d'abril, el Parlament de Cantàbria va votar (per unanimitat) a favor del dictamen de la Comissió al Projecte 
de Llei de Cantàbria per la qual es regula la prohibició al territori d'aquesta Comunitat Autònoma de la tècnica de fractura 
hidràulica. D'aquesta manera, quan entri en vigor aquesta Llei, a Cantàbria es prohibeix fer extraccions de gas no 
convencional per la tècnica de la fracturació hidràulica. Aquesta decisió, valorada molt positivament des de les associacions 
ecologistes, ha provocat el rebuig de la plataforma de la indústria per a la defensa de l'exploració i producció d'hidrocarburs 
no convencionals Shale Gas Espanya. 
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Internacional:  
 
Apareixen miles de peixos morts a una llacuna de Río de Janeiro 
Miles de peixos han aparegut morts entre ahir i avui a la Lagoa Rodrigo de Feitas, un dels punts turístics i oci de Río de 
Janeiro, degut a l’acumulació de matèria orgànica que va caure al llac durant les abundants pluges de l’última setmana, 
segons les autoritats. 

El secretari de Medi Ambient de la ciutat, Carlos Alberto Muniz, va explicar a Efe que 
les dos grans tempestes que va sufrir Río de Janeiro fa uns dies van dur al aigua gran 
quantitat de matèria orgànica de la conca de la Lagoa, lo que "va ajudar per a que 
hagués un gran consum d’oxigen i que el (nivell de) oxigen dissolt a l’aigua fos 
menor, fins arribar a una situació crítica." 
 
Aquest nivell va afectar a una població de peixos que, segons Muniz, havia 
augmentat des  de mitjans de febrer degut al desove del peix sábalo, que habita a la 
Lagoa. 
 
 
 

L’Ajuntament esta treballant ara en retirar els peixos morts per evitar aixì molèsties al entorno de la Lagoa, com el mal olor. 
Segons Muniz, fins el dimecres s’havien recollit dotze tonelades de sábalos morts. 
 
Lagoa y olimpisme. 
La Lagoa està conectada al Oceà Atlàntic per un canal que divideix les platges de Ipanema i Leblón, lo que ha permès que 
avui es renoves part del aigua per millora la situació del oxigen, va explicar el secretari. 
 
A la vora de la Lagoa, la qual la seva neteja es preveu per acullir proves aquàtiques com el rem als Jocs Olímpics de 2016, 
també es trobava Walter, un pescador de 65 anys que va explicar a Efe que, per ell, la causa de que apareixin tants peixos 
morts es que no es renova l’aigua del llac. 
 
Font:  
EFEverde  (14 Març 2013)  
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/aparecen-miles-de-peces-muertos-en-una-laguna-de-rio-de-janeiro 
 
Àfrica pot brillar amb llum pròpia 
Sudafrica acaba de construir dues noves centrals térmiques de carbó, dues fàbriques de canvi climàtic que engegar en orris 
amb el compromís d’ambició climàtica que tenen amb la resta de països africans. 

 
Aquesta és la conclusió a la que arriba l’estudi que Greenpeace Àfrica va publicar 
ahir coincidint amb la reunió dels màxims dirigents dels BRICS (Brasil, Índia, Xina, 
Rússia i Sudàfrica) a Durban (Sudafrica).  
 
L’informe, titulat “Powering the future: renewable energy roll-out in South Africa” 
desmenteix alguns dels principals mites sobre energía a l’Àfrica e insisteix en que 
les renovables són la millor alternativa per al continent i, en especial, per a 
Sudàfrica, país en el que es centra l’estudi.  
 
Sudafrica acaba de construir dues noves centrals térmiques de carbó, dues 
fàbriques de canvi climàtic que no tan sols engegent en orris amb el compromís 
de ambició climàtica que tenen amb la resta de països àfricans -amb els que es 

coordina per negociar conjuntament als foros internacionals i entre els que es troben molts dels més vulnerables a aquest 
fenómen- sino que li resta flexibilitat a la negociació d’una estratègia climàtica comú en el marc del grup BRICS.  
 
Seguir confiant amb el carbó, a més, representa un ingente malbaratament de recursos hídrics que en un país en el que 
encara existeix un elevat percentatge de la población sense accès a aigua potable es molt difícil de justificar, a més de la 
factura sanitaria per enfermetats relacionades amb la mala qualitat del aire. Pero es que, a més, la cremada de carbó en 
mega centrals deixar sense solució al principal problema dels països africans, garantitzar l’accès energètic al milio de 
persones (un terç de la població) que es troba entre les franges més pobres o viuen en els territoris més remots del país.  
 
Un repte, el del subministrament generalitzat, que Sudafrica comparteix amb la resta de països BRICS i que la seva prioritat 
es va posar clarament de manifest fa dos anys, quan a la reunió del Conveni Marc de Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic que es va celebrar a Durban o l’any passat, quan la Conferència Rio+20  va recollir, entre les prioritats mundials, 
l’accès a l’energia sostenible per a tots.  

NOTÍCIES 

Foto: ECOticias 

 Foto: EFEverde 
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La estratègia energètica sud-africana, marcada pel cortoplacisme i el tracte de favor a les companyies amb interessos al 
sector carboner i nuclear, neix d’una concepció errónea: la de contraposar els termes  “seguretat de subministrament” i 
“accès general a la energia” que van de la mà quan parlem d’energies renovables.  
 
Pero la bona notícia és que Sudafrica té ara la possibilitat de donar un gir. Pot aprofitar l’augment de la demanda energètica 
derivada d’un creixent sector indústrial i el repte de generalitzar el subministre elèctric per a repensar el su model energètic, 
començant per augmentar els seus compromisos de generació renovable (limitats per ara al 9% per al 2030) perque, tal i 
com demostra l’informe de Greenpeace, aquesta és la millor forma de donar potència (elèctrica i econòmica) al país.  
 
No caiguem al parany que ens tendeix a sovint el sector dels combustibles fóssils, no pensem que gas, carbó o petroli són 
les úniques víes, o les més barates, per a encendre la llum d’Àfrica. Això no es més que la enéssima excusa del sector per 
justificar la seva supervivència, però lo cert es que lo que l’Àfrica necessita són renovables que rendibilitzin el seu clima, que 
arribin als racons més remots i que no agravin problemes, com el canvi climàtic o la escassetat d’aigua, que tan afecten al 
continent. 
 
Àfrica pot brillar amb llum pròpia i Sudafrica té la oportunitat de ser el primer país en demostrar-ho. Desde Greenpeace 
seguirem treballant per a que aixi sigui.  
 
Font: 
ECOticias (27 març 2013) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/76854/%C3%81frica-brillar-luz-propia- 
 
Un nou projecte va ser posat en marxa amb l’objecte d’averiguar si es possible incrementar l’interès de la 
gent en temes ambientals a través dels jocs 
La consultora de medi ambient, Paula Owen, espera que l’estudi -que li va costar 12 mesos- animi a les persones a canviar 
el seu comportament i reduir l’impacte que tenen sobre lo que els envolta. 

 
Owen va dir que la gent no s’"enganxa" amb els missatges pessimistes, que tan 
sols les deixa amb una sensació d’impotència.  
 
El projecte es va iniciar al Museu de Ciències de Londres, com a part de la 
Setmana del Clima. 
 
"La ludificació (gamification) és una idea simple: es tractar d’utilitzar els 
conceptes i la mecànica dels jocs, però en un ambient de no-joc",  va explicar 
Owen. 
 
 

"Aquest ambient pot presentarse en una gran variedad de entorns, como en una situació de salut, iniciatives per a fomentar 
carreres a través de taules de classificació i crear competències entre amics.” 
 
"Bàsicament, la meva idea es pendre els conceptes de gamification i utilitzarlos en el sector ambiental per a tractar de 
promoure un major comportament en favor del medi ambient", explica. 
 
Cartes, daus i jocs de taula 
La investigadora va dir a la BBC que entre els que van participar al estudi es van incluir persones que no s’havien involucrat 
en qüestions ambientals anteriorment. "Tots es sentien una mica culpables i plens de tristesa i malencolia", va senyalar. 
 
"La idea es traure la diversió i els jocs a un tema seriós per a tractar de millorar la participació", va explicar Owen. No 
obstant,  va agregar, aquest projecte va més enllà de la teoría degamification, amb la idea de trobar altres aplicacions; per 
exemple, en el lloc de treball. 
 
Al llançament del projecte al Museu de Ciències, la gent va ser convidada a participar en una varietat de jocs, desde cartes i 
daus fins a populars jocs de taula. 
 
"Estem provant aquestes idees amb l’objectiu de veure si millora la educació ambiental en termes de recordar informació i 
animar a la gent a canviar el seu comportament", va dir. 
 
Col·laboració 
 
Owen planeja treballar amb investigadors de vàries universitats, entre elles la de Manchester, per a recollir les dades 
necessaries per a avaluar l’éxit de la estratègia en involucrar a les persones amb els problemes ambientals. 
 

Foto: BBC 
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"Una de las cosas que volem determinar és què tan 'enganxifosa' és aquesta classe d’interaccions en termes de educar a la 
gent", va dir. "Si estan disposats a col·laborar, ens posarem en contacte amb qui hagi participat en aquests jocs uns mesos 
més tard per a veure quan recorden". 
 
Owen vol que el projecte es basi en el joc de cartes EcoAction Trump, que va surtir al mercat al 2011. 
"Tinc una gran quantitat de proves anecdótiques del éxit de EcoAction Trump, però el que necessito es portar aquesta idea 
més enllá, a la evidència quantificable obtinguda en una àmplia gamma de la població", senyala. 
 
"I si funciona, llavors saber si hi ha un grup sociodemográfic amb el que funcioni millor. Un cop que tingui les dades, puc 
portar al món académic i dir 'mirin, aquí hi ha alguna cosa'". 
 
El projecte està sent recolzat per la Comissió de Desenvolupament Sostenible de Londres (CCPD), que va incloure a Owen a 
la llista de "Líders de Londres" pel seu treball en matèria ambiental. 
 
Ed Gillespie, del CCPD, va destacar el fet de que es tracta d’una nova forma d’abordar els problemes greus. 
"El joc es, ha estat i sempre serà part de la naturalesa humana", va observar Gillespie. 
 
"Si Londres manté la seva posició como una de las capitals més verdes del món, què millor forma de fer-ho que gaudint a la 
vegada?". 
 
Font:  
BBC (28 Març 2013)  
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/03/130307_ciencia_juegos_salvar_planeta_jrg.shtml 
 
Canadà abandona la convenció de l’ONU que lluita contra la desertització 
El Govern canadenc ha confirmat avui que s’ha retirat de la Convenció de l’ONU per a Combatir la Desertització, l’únic país 
del món que ho ha fet, i ha dit que és "ineficaç" i "burocràtica". 
 
És la segona vegada en els últims mesos que Canadà se retira d’una convenció de l’ONU.  
El desembre de 2012 Canadà va materialitzar la seva sortida del Protocol de Kyoto per a la lluita contra el canvi climàtic que 
havia anunciat al 2011. 
 
Ottawa va decidir la sortida de Kyoto davant la impossibilitat de complir els seus objectius de reducció d’emissió de gasos 
amb efecte hivernacle per la seva voluntat de desenvolupar al màxim els jaciments petrolífers de les sorres bituminoses 
d’Alberta, una de les reserves de cru més abundants del món. 
 
El primer ministre canadenc, Stephen Harper, justificar avui al Parlament la decisió d’abandonar la Convenció per a 
Combatre la Desertització perquè "no és una forma eficaç de gastar els diners dels contribuents". 
 
"Només el 18 % dels diners que enviem és gasten en els programes. La resta va a mesures burocràtiques", va afegir Harper 
davant les crítiques dels partits de l’oposició. 
 
Canadà va comunicar el dilluns a l’ONU la seva decisió d’abandonar la convenció, que Ottawa va ratificar el 1995 i de la qual 
formen part els 194 estats membres de l’ONU, i cancel·lar la seva contribució de 350.000 dòlars al any. 
 
Efectiu el 2014 
 
Però l’abandonament, que és materializarà el 2014, no s’ha conegut fins avui. 
 
El ministre d’Afers Exteriors del Canadà, John Baird, va dir que la contribució canadenca de 350.000 dòlars "és un munt de 
diners" per als contribuents canadencs. 
Grups medioambientals vinculen l’abandonament amb la celebració el proper mes d’una reunió científica afavorida per la 
convenció que vincularà les sequeres que afecten a grans àrees del globus amb el canvi climàtic. 
 
Durant anys, el Partit Conservador de Stephen Harper es va negar a vincular l’escalfament global amb les activitats 
humanes. El mateix Harper va qualificar el Protocol de Kyoto com una "conspiració socialista" per a transferir la riquesa dels 
països desenvolupats a altres nacions. 
 
Des que va arribar al poder el 2006, el Govern de Harper s’ha enfrontat en diverses ocasiones a l’ONU i ha criticat als seus 
organismes especialment quan aquests han el·laborat informes crítics cap a Canadà com el tractament de las minories 
indígenes o la seguretat alimentària al país. 
 
Font: 
EFEVerde (28 Març 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/canada-abandona-la-convencion-de-la-onu-que-lucha-contra-la-desertizacion 
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La contaminació produeix a la Xina pèrdues equivalents al 2,5 % del seu PIB 
La contaminació ambiental va produir a la Xina pèrdues econòmiques per valor de 1,1 bilions de iuans (176.000 milions de 
dòlars, 138.000 milions d’euros) el 2010, l’equivalente al 2,5 % del seu producte interior brut (PIB), segons un estudi estatal 
del que avui es fa ressò el diari "South China Morning Post". 
 
L’estudi, el·laborat per l’Acadèmia de Planificació Ambiental (que forma part del Ministeri de Protecció Medioambiental), 
assegura que les pèrdues directes per la contaminació s’han doblat des de 2004, quan van ser de 511.800 millones de iuans 
(82.300 milions de dòlars, 64.400 milions d’euros). 
 
Incloent també els danys en l’ecosistema, les pèrdues el 2010 s’eleven a 1,54 bilions de iuans (247.000 milions de dòlars, 
193.000 milions d’euros), l’equivalent al 3,5 % del PIB de la segona economia mundial. 
 
Els estudis són incomplets, assenyala el diari, perquè no totes les regions xineses informen adequadament dels seus 
problemes medioambientals, i a més en l’informe no s’inclouen els danys que la pol·lució ha causat a la salut dels ciutadans. 
 
L’impacte econòmic de la contaminació va créixer el 2010 més ràpidament (un 13,7 % interanual) que el mateix PIB, que 
aquell any va pujar un 10,4 %. 
 
Xina va tenir en un segon pla d’impacte medioambiental de la seva ràpida industrialització en les passades dècades, el que 
ha situat a les seves ciutats en els primers llocs de les llistes de zones més contaminades del món. 
 
Aquest any, el problema de la pol·lució ha ocupat moltes portades en els mitjans xinesos, arran de que a Pequín s’arribessin 
a principis d’any a nivells rècord de contaminació en l’aire, fins al punt de que les autoritats van recomendar als pequinesos 
que no sortissin de les seves cases. 
 
El nou Govern del primer ministre Li Keqiang ha promès un desenvolupament més preocupat en l’impacte medioambiental, 
tot i que encara no ha detallat quines mesures pendrà per a reduir el problema. 
 
Font:  
EFEVerde (28 març 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-contaminacion-produce-en-china-perdidas-equivalentes-al-2-5-de-su-pib  
 
EE UU anuncia normes més estrictes per a reduir la contaminació  
L’Administració del president dels Estats Units, Barack Obama, ha anunciat aquest divendres un pla per a reduir la 
contaminació que causen els vehicles i els camions al país. Denominat Tier 3, el seu objectiu és imposar nous estàndards en 
els que se s’aconsegueixi una benzina més neta mitjançant la reducció de sofre i de les emissions de gasos.  

 
"Aquestes iniciatives aconseguiran un combustible més net i de major 
rendiment", ha assegurat l’Agència de Protecció Ambiental dels EE.UU 
(EPA, per les seves sigles en anglès). La banda negativa, el procés "és 
treballós i pot fer que el preu del producte augmenti”, segons s’informa 
en un comunicat del Grup de Refineries de EE.UU. 
 
Les normes proposades reduiran els nivells de sofre a la gasolina en més 
del 60%, fins a 10 parts per milió (ppm), i els d’òxids de nitrogen en un 
80% per 2017. “Aquest canvi podria incrementar el cost del producte en 
un cèntim per galó (3,78 litres) i el preu dels cotxes en 130 dòlars per a 
2025”, ha prosseguit l’Agència.  
 
“Encara que també donarà milers de milions de dòlars en beneficis per a 
la salut d’aquí a 2030”, ha afegit. 
 

Un portaveu del Govern ha assegurat que “només 16 de les 111 refineries de EE.UU haurán d’invertir en equips per complir 
amb la nova regulació; 29 d’elles ja estan complint amb la norma i estan venent combustible més net a Califòrnia i en altres 
països, “unes 66 hauran de fer algunes modificacions”. 
 
Els ecologistes aplaudeixen aquesta proposta i asseguren que és la més important del president en aquest segon mandat. 
“No coneixem altra estratègia que aconsegueix reduir d’una forma tan substancial les emissions i que sigui tan immediata i 
rentable”, ha assegurat Bill Becker, director de l’Associació Nacional d’Aire Net de EE.UU, a Associated Press. “La disminució 
de la contaminació va a ser similar a treure uns 33 milions de vehicles de les carreteres”, ha afegit. 
 
Encara que no tothom predica amb aquest pla. Des de fa mesos, la indústria del petroli està pressionant a l’Agència per a 
que aquesta iniciativa no surti endavant. Ells consideren que es regulació que produirà molts més costos dels que menciona 
l’EPA. Segons un estudi el·laborat el 2012, aquesta reducció de sofre podria fer que el combustible pugés de sis a nou 
centaus per galó. 

Foto: El Pais 
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“No sé quant més pretenen reduir el sofre. Ja hem invertit més de 10.000 milions en aquest procès i, a més, l’energia 
necessaria per a la refinació addicional podria augmentar la contaminació per carboni entre 1% i un 2%”, ha assegurat el 
Grup de Refinants de EE UU. “Des de 1995, no hem vist cap pla de l’EPA relacionat amb la neteja de la gasolina que no hagi 
provocat la pujada de preu del producte en per almenys un o dos centaus”, han afegit. 
 
Un estudi el·laborat per l’EPA el 2010 va concloure que, gràcies a la reforma de la Llei d’Aire Net, des de 1990 s’han evitat 
més de 160.000 morts prematures. L’informe, en què van mesurar els nivells d’ozó i de pols atmosfèric -una combinació de 
partícules sòlides i gotes líquides que es troben en l’aire, també coneguda com a partícules de matèria- de totes les ciutats 
de EE UU, es relacionaven els nivells de contaminació amb els casos d’asma, bronquitis crònica o emfisema entre la seva 
població. Més de 3,7 milions de malalts de bronquitis i casi 29 milions d’adults majors de 18 anys amb asma viuen a les 
zones amb els nivells d’ozó més elevats, com demostren algunes de les dades més rellevants que va mostrar l’estudi. 
 
El Govern espera que per a fi d’any aquest pla sigui una realitat. Aquest nou programa, que a l’actualitat es trobar en revisió 
pressupostària, s’ha de sotmetre encara al judici del Congrés dels EE UU. "L’Administració d’Obama no pot estar 
més allunyada de la realitat. Les famílies pateixen cada cop que tenen que d’omplir el dipòsit de gasolina, el Congrés ha 
de revisar qualsevol nova reglamentació de l’EPA que elevi el preu del combustible", ha assegurat el president del Comitè 
d’Energia, Fred Upton. 
 
Font:  
El Pais (29 Març 2013)  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/29/actualidad/1364573219_475007.html 
 
Europa: 
 
La UE prohibeix la venda de tots els cosmètics provats amb animals 
Des d’aquest dilluns no es podrà vendre cap cosmétic dintre de la UE per al qual en la seva elaboració s’hagi experimentat 
amb animals.  
 
Desprès de diversos anys de pròrrogues perquè la indústria fos adaptant-se 
a la nova normativa, avui entra en vigor de forma íntegra aquesta prohibició 
aprovada fa deu anys pels Vint-i-set, que s’ha anat aplicant de forma 
progressiva des de 2009 i que l’últim termini expira aquest 11 de març, 
primer amb limitacions a les proves amb animals de cosmètics acabats i, més 
tard, a les dels seus ingredients. La prohibició no afecta a la venda de 
productes per als que s’hagin usat en el passat proves amb animals. 
 
El comissari de Salut i Consum, Tonio Borg, ha explicat que la entrada en 
vigor del veto comercial "total" és "una senyal important del valor que 
Europa concedeix al bienestar animal" y ha assegurat que l’Executiu 
comunitari seguirà donant suport al desenvolupament de mètodes alternatius 
a la experimentació amb animals. 
 
Brussel·les també dirigeix els seus esforços a intentar que altres països que no pertanyen a la Unió Europea s’uneixin a 
aquesta posició per a frenar les proves de laboratori amb animals per a testar productes cosmètics. "Aquesta és una gran 
oportunitat per a que Europa sigui exemple d’una innovació responsable en el sector de la cosmètica, sense comprometre de 
cap manera la seguretat del consumidor", ha subrallat el comissari. 
 
No obstant això, la UE admet que la restricció que s’imposa ara als cosmètics no es pot estendre a altres productes de 
laboratori per als que "encara no és possible la substitució total dels assajos amb animals" per mètodes alternatius, per lo 
que s’insisteix en la necessitat de donar suport a la investigació en aquest sentit. 
 
Els defensors dels animals aplaudeixen la prohibició, però adverteixen de la dificultat de la seva aplicació perquè encara que 
aquests productes no podran entrar a la Unió Europea per a "fins cosmètics", sí que podran ser importats amb finalitats 
terapèutiques, de manera que podrien seguir important-se sota una altra nomenclatura. 
 
Font:  
El País (11 Març 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/11/actualidad/1363006941_226555.html  
 
Què hem de fer amb els residus de plàstic? El Nou Llibre Verd obre una reflexió a escala de la Unió Europea  
El plàstic s’ha convertit en un material ineludible en el nostre món modern. Els plàstics són versàtils i duraders, però aquesta 
durabilitat pot ser problemàtica. Un Llibre Verd publicat avui per la Comissió Europea es proposa llançar un debat estructurat 
sobre com fer més sostenibles els productes plàstics al llarg del seu cicle de vida i com reduir l’impacte dels residus plástics 
en el medi ambient. 
 

 
Imagen: Wordpress.com 
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El Comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, ha declarat: «La gestió dels 
residus de plàstic és un desafiament important en termes de protecció del 
medi ambient, però també supose una gran oportunitat per a l’eficiència dels 
recursos.  
 
En una economia circular en la que les elevades taxes de reciclatge ofereixen 
solucions a la escassetat de matèrias, crec que el plàstic té futur. Convido a 
totes les parts interessades a participar en aquest procès de reflexió sobre com 
convertir el plàstic en part de la solució en lloc de ser part del problema.». 
 
Un cop en el medi ambient, i especialment en el medi marí, els residus de 
plàstics poden durar centenars d’anys.  
 

Fins a deu milions de tonelades de residus, principalment plàstics, van a parar cada any als oceans i mars de tot el món, 
convertint-los en els majors abocadors de plàstics. 
 
El plàstic es percep a sovint com un material barat i de «un sol ús», i els percentatges de reciclatge són baixos. La meitat 
dels residus plàstics generats a Europa acaben en abocadors, circumstància que s’ha d’evitar ja que els plàstics poden 
contenir components perillosos i la seva eliminació pot provocar emissions nocives i residus concentrats i contaminants. 
 
El Llibre Verd subratlla el paper clau del plàstic en molts processos indústrials i aplicacions i els beneficis econòmics 
potencials del increment dels percentatges de reciclatge. Donat que la població mundial creix i els recursos naturals són 
cada cop més escassos, el reciclatge de plàstics serà una alternativa a la explotació de recursos verges. Per accelerar aquest 
canvi, són necessaries millors condicions marc per a fomentar el disseny ecològic i la innovació ambiental, donant prioritat a 
la prevenció de residus i al reciclatge a l’hora de dissenyar productes plàstics. 
 
Actualment, la legislació de residus de la UE no aborda específicament els desafiaments específics plantejats pels residus 
plàstics. Els Estats membres han d’afavorir la prevenció i el reciclatge davant d’altres formes d’eliminació, com és el cas de 
tots els fluxos de residus a que es refereix la Directiva marc sobre residus, però es evident que és necessari avançar més. 
El Llibre Verd pretén recollir dades i punts de vista per tal d’avaluar les repercusions dels residus plàstics i definir una 
estratègia europea per a atenuar. S’invita a les parts interessades a aportar les seves opinions sobre si s’han d’adaptar, i de 
quina forma, la legislació existent per a tractar els residus plàstics i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació 
dels residus plàstics als abocadors. També es busquen opinions sobre l’eficàcia de possibles objectius de reciclatge, i de 
mesures econòmiques com les prohibicions d’abocament, imposats per abocament i sistemes de pagament per generació de 
residus. El Llibre Verd també es qüestiona com millorar el diseny modular i químic del plàstic per augmentar la seva 
reciclabilitat, com reduir les deixalles marines i si es necessari fomentar els plàstics biodegradables. 
 
PRÒXIMS PASSOS 
 
La consulta, que inclou 26 preguntes, es prolongará fins a començaments de juny de 2013. El resultat es plasmarà en una 
sèrie de noves mesures polítiques el 2014 com a part d’una àmplia revisió de la política de residus, que haurà de tenir en 
compte, en particular, els objectius existents en matèria de recuperació de residus i dipòsit en abocadors, així com una 
avaluació ex-post de cinc directives que regulen diversos fluxos de residus. 
 
CONTEXT 
 
En poc més d’un segle, el plàstic s’ha fet indispensable en l’enginyeria moderna i en la producció de béns de consum de 
masses. En tan sols 50 anys, la producció mundial de plàstics ha passat de 1,5 milions de tonelades l’any el 1950 a 245 
milions de tonelades el 2008, una tendència que s’espera que continuï. El medi marí és especialment vulnerable als residus 
plàstics. Els residus plàstics formen el 80 % de les enormes plaques de residus que hi ha en els oceans Atlàntic i Pacífic i 
causen danys a les espècies marines, que poden embolicar-se amb ells o ingerir. La presència de residus plàstics, inclús en 
les zones més remotes de mars y ribes del món, demostra que ha de pagas un preu per l’excés de residus plàstics. El plàstic 
convencional també conté un gran nombre, i de vegades una gran proporció, de additius químics que poden ser 
carcinògens, provocar altres reaccions tòxiques o actuar com a disruptors endocrins. 
 
La vigent legislació sobre residus ja conté alguns elements estratègics per a tractar de resoldre els residus plàstics en el 
medi ambient. La Directiva marc sobre residus (2008/98/CE) es centra en aspectes com el concepte del cicle de la vida, la 
prevenció de residus en lloc d’operacions amb residus, la responsabilitat ampliada del productor, el disseny de productes, la 
eficiència dels recursos i la conservació dels recursos. Per una altra banda, el full de ruta cap a una Europa eficient en el ús 
dels recursos i el 7º pla d’acció ambiental, proposat per la Comissió el 2012, actualment examinat pel Parlament Europeu i el 
Consell, desenvolupa la reflexió a més de considerar un objectiu de reducció quantitatiu a escala de la UE per les deixalles 
marines. 
 
Font:  
Hablamos de Europa (12 març 2013) 

Foto: Hablamos de Europa 
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http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/-que-debemos-hacer-con-los-residuos-de-plastico-el-nuevo-libro-verde-
abre-una-reflexion-a-escala-de-la-union-europea  
 
Algues com aïllant per a la construcció  
L’electricitat, el gas i el petroli són més cars que mai i per tant la gestió intel·ligent de l’energia mai ha estat més important 
que a l’actualitat. Donada la situació, cal preguntar-se per les implicacions pràctiques de l’eficiència energètica, quines són 
els seus beneficis medioambientals i econòmics, i si és possible acceptar limitacions dràstiques que condueixin a la reducció 
de seu consum. 
 
Els edificis utilitzen el 40 % de l’energia consumida a Europa i 
generen la tercera part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
Per a reduir el carboni que genera la societat i augmentar la seva 
eficiència energètica serà necessari comptar amb edificis intel·ligents. 
Moltes propostes noves de construcció inclouen tecnologies de 
refrigeració eficients des de el punt de vista energètic com els 
sistemes solars de calefacció, la producció combinada de calor i 
electricitat, les bombes de calor i l’emmagatzematge d’energia 
tèrmica. Totes aquestes innovacions ja existeixen al mercat. Però 
existeix una altra opció disponible i rentable: l’aïllament realitzat amb 
mitjans respectuosos amb la naturalesa. 
 
Per a molts habitants de zones costeres les algues varades no són 
més que una inconveniència. Però, què tenen que veure aquestes 
plantes amb els edificis i la seva calefacció?  
 
Investigadors alemanys han descobert que aquesta matèria natural 
pot exercir d’aïllant d’edificis i junt a un equip de col·laboradors 
industrials han aconseguit convertir-la en un material d’aïllament viable. 
 
Les platges de la Mediterrània s’omplen durant la tardor, l’hivern i la primavera de petites boles d’algues procedents de la 
planta Posidonia oceanica.  
 
Encara que aquesta matèria natural abundant i renovable es considera un residu i acaba normalment a l’abocador, podria 
resultar massa valuosa com per a descartar sense més. Les algues posseeixen una sèrie de característiques interessants per 
a la construcció, como per exemple el ser pràcticament ignífugues i resistents a la floridura. Poden utilizar-se com material 
aïllant sense necessitat d’afegir substàncies químiques exògenes en els espais entre les bigues dels sostres i l’interior de les 
parets i amortiguen les condicions ambientals al absorbir i expulsar vapor d’aigua sense perdre les seves propietats aïllants. 
A més, el seu baix percentatge de sal, entre 0,5 y 2 punts, permet utilizar-les sense que provoquin problemes de 
descomposició. 
 
No obstant, el procès per a convertir aquestes algues en un material de construcció no resulta senzill degut a que abans és 
necessari eliminar la sorra que les impregna, solen adherir-se a gairebé qualsevol objecte, fins i tot entre elles mateixes, i 
tendeixen a aglutinar durant el seu processament i l’escampar en els espais a aïllar. L’Institut Fraunhofer de Tecnologia 
Química (ICT), en col·laboració amb altres socis industrials, ha donat amb mètodes nous per a convertir les restes de 
Posidonia en un material aïllant viable. Els socis del projecte es van proposar crear un material aïllant que pogués acoplarse 
o pulveritzarse en el seu espai de destinació sense massa complicacions. 
 
«Agitar les boles de Posidonia és la manera ideal d’aconseguir fibres de la major longitud possible sense sorra», va explicar 
la Dra. Gudrun Grübe del Fraunhofer ICT. La separació meticulosa de les masses d’algues aconseguida per la Dra. Grübe i el  
seu equip garanteix una forma ideal d’obtenir fibres. Desprès netejar-les de sorra arriben a la trituradora a través d’una cinta 
transportadora que deposita en bolses fibres de entre 1,5 i 2 centímetres. 
 
L’Institut Fraunhofer de Física de la Construcció (IBP) a Holzkirchen (Alemanya) va descubrir que el material aïllant 
desmanegat obtingut és capaç d’aconseguir una quantitat d’energía considerable -2 502 joules per quilogram kelvin (J/kgK), 
un 20 % més que la fusta o els productes derivats d’aquesta. Aquesta característica li permet mantenir frescos els edificis 
durant períodes calorosos al protegir contra el calor durant les hores de llum. Els resultats d’una anàlisis van confirmar la 
enrome capacitat aïllant de les fibres de Posidonia. «Es pot utilitzar en la construcció a una densitat lo suficientement 
elevada com per a que no s’enfonsi pel seu propi pes. La densitat necessària es va determinar a l’Institut d’Assaig de 
Materials MPA NRW de Dortmund», va aclarir la Dra. Grübe. També es va investigar la idoneïtat d’aquest material des del 
punt de vista sanitari. Els resultats proporcionats pel Eco-INSTITUTE de Colònia van revelar que no conté materials tòxics o 
residuals, pel que resulta especialment indicada per a al·lèrgics. 
 
Una altre avantatge de la Posidonia resideix en que el seu processat consumeix molt poca energia, per lo que resulta 
respectuoses amb el medi ambient. La Posidonia es recull a mà i es portar fins a Alemanya per mar des de Tunísia o per 
carretera des d’Albània. 

 
Foto: Hablamos de Europa 
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Les fibres han demostrat la seva idoneïtat en diversos projectes de nova construcció així com en renovacions. Ja hi ha plans 
en marxa per a desenvolupar làmines sòlides i respectuoses amb el medi ambient a partir d’aquest material per així generar 
un sistema complet d’aïllament de sostres, façanes, murs interiors i sostres de soterranis. Investigadors del Institut 
Fraunhofer continuen la investigació sobre aquest material. A més, l’empresa NeptuTherm e.K. li ha donat nom al nou 
material aïllant i ja ha començat la publicitat i distribució. 
 
Font:  
Hablamos de Europa (18 Març 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/algas-como-aislante-para-la-construccion 
 
Brussel·les planteja que la UE elevi a 40% l’objectiu de reducció d’emissions el 2030 
La Comissió Europea ha llançat aquest dimecres una consulta pública sobre els nous objectius vinculants que tendría que 
proposar als Estats membres per a reduir les emisisons de gasos contaminants, entre els que aposta per elevar al 40 per 
cent la reducció de CO2 en l’horitzó del 2030. 
 

"Quan analitzem quina a de ser la millor situació el 2030 (*), l’examen diu 
que el 40 per cent. No estem dient 'tenen que ser aquesta o aquella xifra' 
immediatament, però, obviament, en qüestió de reducció de CO2, la millor 
relació cost eficiència el 2030 no es 30 per cent", ha dit en una roda de 
premsa la comissària d’Acció pel Clima, Connie Hedegaard. 
 
La comissària ha insistit en que l’objectiu per a aquesta data ha de ser "més 
que això", en referència al 30 per cent, i ha advertit de que, de lo contrari, 
"deixarem una factura molt, molt pesada als que vinguin desprès". 
 
La Unió Europea s’ha compromès ja a reduir les emissions contaminants en 
un 20 per cent per el 2020 amb respecte a 1990, a sumar un estalvi 
energètic del 20 per cent i també a dur fins el 20 per cent el nivell d’energies 

renovables en el consum europeu. Revisar aquestes xifres a una proporció de "30%, 30% ,30%" el 2030 seria "insuficient", 
segons ha dit Hedegaard. 
 
La responsable de canvi climàtic a l’Executi comunitari ha presentat junt amb el comissari d’Energia, Günter Oettinger, una 
consulta pública que romandrà oberta fins el 2 de juliol per a reunir opinions sobre la política en matèria d’energia i clima 
que ha de seguir la UE en els propers anys. 
 
Entre les principals qüestions que planteja la consulta a les parts interessades, inclosos els governs i la indústria, figuren 
quins nivells d’ambició han de fixar la UE per a reduir les seves emissions i quin a de ser el model energètic per a que 
potenciï la competitivitat europea. Brussel·les també examinará com tenir en compte les diferències en la capacitat 
d’actuació de cada Estat membre.  
 
El comissari Oettinger ha apuntat la necessitat de preveure les inversions "adequades" que asseguren "un creixement 
sostenible, preus de l’energia competitius i accessibles i una major seguretat proveïment energètic". 
"El nou marc ha de tenir en compte les consequències de la crisis econòmica, però també ha de ser suficientment ambiciós 
per a que puguem aconseguir l’objectiu de reduir les emissions entre un 80 per cent i un 95 per cent per al 2050", ha afegit. 
 
Els dos comissaris han presentat també un document que senyalar els obstacles que han limitat el desenvolupament de les 
tecnologies per a la captura i l’emmagatzematge de carboni, com, per exemple, els baixos preus del règim de comerç de 
drets d’emissions. Brussel·les espera obrir el debat amb aquest informe i treballar en un marc estratègic per a impulsar-les 
d’aquí a 2030. 
 
Font: 
Europapress.es (27 març 2013) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-bruselas-plantea-ue-eleve-40-objetivo-reduccion-
emisiones-2030-20130327175621.html 
 
La CE obre consulta pública per a segellar metes "verdes" vinculants per al 2030 
La Comisisó Europea (CE) ha anunciat avui l’obertura d’una consulta pública que cercar demanar punts de vista per a 
plantejar als Estats membres que assumeixin objectius d’obligat compliment per al 2030 en matèria energètica i de reducció 
de les emissions de dióxid de carboni (CO2). 
 
La publicació d’aquest "Llibre Verd" -document per a la consulta, que està obert fins el 2 de juliol- és un primer pas amb el 
que l’Executiu europeu espera poder presentar a finals d’any propostes legislatives per a un nou marc estratègic sobre clima 
i energia el 2030. 
 

Foto: KPMG/Europa Press 
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L’objectiu és que la iniciativa estigui a punt per a ser negociada en el segon semestre de 2014, un cop que passin les 
eleccions europees i hagi una nova Eurocambra per a tenir els objectius aprovats aquest mateix any o el 2015 "a més 
tardar", va dir el comissari europeu d’Energia, Günther Oettinger, en una roda de premsa. 
 
A la consulta poden participar totes les parts interessades, incloses les 
administracions públiques nacionals, regionals o locals i les institucions 
comunitaries. 
 
La idea de la Comissió Europea és demanar postures sobre el contingut que 
ha de tenir la seva proposta per a establir metes vinculants als països per a 
2030, un punt mitjà en l’objectiu general que s’ha marcat la Unió Europea de 
reduir les emissions de CO2 entre un 80 % i un 95 % el 2050. 
 
La Comissió Europea no ha volgut avançar si estudia una xifra per al nou 
objectiu, però la comissària d’Acció pel Clima, Connie Heedegard, va indicar 
que els anàlisis que maneja la institució apunten a que una reducció del 40 
% de les emissions de CO2 per el 2030 seria lo més eficient en relació als 
costos. 
 
Això suposaria doblar l’objectiu establert per el 2020, el 20 %, que els Vint-i-set esperen complir sense problemes, segons 
Oettinger. 
 
El comissari va senyalar que es necessari establir també noves metes vinculants per el 2030 en els altres dos aspectes que 
es van considerar en el  2020: les energies renovables i l’eficiència energètica. 
 
"Estem convençuts de que els objectius vinculants són els únics que són efectius", va explicar Oettinger, qui va indicar que 
hi ha un marge de flexibilitat per a tenir en compte la situació de cada país a l’hora de establir els objectius. Hedegaard va 
defensar la necessitat d’establir una estratègia que orienti als Vint-i-set en els seus esforços, especialment en el context de 
crisis econòmica, alhora que doni seguretat als inversors en el sector energètic. 
 
L’Executiu europeu també ha publicat avui una comunicació sobre el futur de l’extracció i l’emmagatzematge de carboni a 
Europa, "per obrir un debat sobre les alternatives disponibles per al seu desenvolupament", segons un comunicat. 
En aquest document, evidència els problemes als que fa front el desenvolupament d’aquesta tecnologia, com els baixos 
preus dels drets d’emissió de CO2 europeus, que no presenten incentius a les industries per a invertir en sistemes 
innovadors. 
 
A més, la CE va aprovar un informe sobre el progrés dels Estats membres en la consecució dels objetius d’energia renovable 
fixats per al 2020, i altres dos documents sobre la sostenibilitat dels biocombustibles i els biolíquids consumits a la UE. 
 
"És precisen més esforços per a que el sector (de les renovables) segueixi avançant i s’assoleixin els objectius fixats per a 
2020", va senyalar la CE, "en particular, és precis reforçar la seguretat per als inversors, reduir les càrregues administratives 
i fer una planificació més clara". 
 
Oettinger va apuntar a aquells països que han retirat els subsidis a les energies renovables amb efecte retroactiu, lo que 
crea incertesa entre els inversors, como es el cas d’Espanya, encara que no va mencionar a cap Estat membre en concret. 
 
Font: 
EFEVerde (27 març 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-ce-abre-consulta-publica-para-sellar-metas-verdes-vinculantes-para-2030 
 
Espanya: 
 
Espanya supera el seu sostre d’emissions contaminants 
L’any 2010 era l’establert per la directiva europea de sostres nacionals d’emissió per a complir uns límits fixats de quatre 
contaminants molt nocius que provoquen, entre altres coses, problemes de salut pública (afeccions respiratories, per 
exemple) i medioambientals, com l’acidificació del sòl i danys a la vegetació.  
 
Els Estats membres no podien sobrepassar uns màxims de diòxid de sofre, compostos orgànics volàtils (COV), amoníac i 
òxids de nitrogen. Aquests últims, que procedeixen en gran mesura del tràfic, són els que generen més incompliments. 
 
Set països excedeixen el seu sostre el 2011. Entre ells, Espanya, que a més va empitjorar la seva situació amb respecte el 
2010, segons dades de l’Agència Europea del Medi Ambient (Aema) fets públics avui. 
 
La directiva (2001/81/CE) establia uns sostres nacionals d’emissió, és a dir, una quantitat màxima de cada contaminant 
expressada en quilotonelades que cada Estat podia emetre en un any. En el cas dels òxids de nitrogen, Espanya no podia 

Foto: elPeriodico.com 
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superar els 847. Tot i això, el 2010 va emetre 901, és a dir, un 6,4% més del permès. Altres 11 països europeus van superar 
el màxim aquest any. Alguns, com Àustria, França i Luxemburg, es van excedir més d’un terç del seu límit. 
 
No obstant, el 2011 alguns Estats membres van aconseguir millorar. Els 
incomplidors van passar de 12 a set. I Espanya seguia estant en el grup dels 
infractors. No només això, sinó que va empitjorar les seves dades. El 2011 va 
emetre un 10,3% més del permès.  
 
Va ser, juntament amb Luxemburg, l’únic país que, estant ja en quantitats no 
permeses, va augmentar la producció de òxids de nitrogen. 
 
La directiva europea obliga als Estats membres a elaborar programes nacionals 
de reducció progressiva de les emissions. Entre altres coses, han de incloure 
informació sobre les polítiques i mesures adoptades o previstes, així com 
estimacions de l’efecte d’aquestes polítiques i mesures sobre les emissions de 
contaminants el 2010. Espanya va elaborar el primer el 2003 i el segon el 
2008. 
 
El pla d’acció que l’acompanyava es va aprovar el 2009, i ja en aquest 
document admetia que no anava a complir el que estipula l’any següent. El 
atribuïa a “els augments d’activitat econòmica i de població registrats a 
Espanya” i a “haver fixat un potencial de reducció per a algunes mesures per 
sobre del realment efectiu a dia d’avui”. En concret, pel que fa als òxids de 
nitrogen, el Ministeri de Medi Ambient calculava que, d’haver estimat el sostre 
nacional amb la població real el 2009 (46,3 milions) i no amb la prevista 
(40,57), Espanya podria tenir un límit de 967 quilotonelades d’aquest 
contaminant en lloc de 847. Tot i això, la projecció per a 2010 seguia superant aquesta quantitat. 
 
“La mala qualitat de l’aire urbà és un problema amb una important vessant local, però també de magnitud transfronterera i 
planetària. Alguns contaminants poden viatjar llargues distàncies amb efectes com la pluja àcida i eutrofització”, senyalar 
l’informe Calidad del aire en las ciudades, realitzat pel Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE). Precisament el fet de 
que la contaminació viaje entre països justificava la directiva europea de 2001. “Encara que les noves dades mostren 
millores entre 2010 i 2011, Europa encara necessitar treballar dur per reduir la contaminació”, va assegurar aquest dilluns 
l’Aema. “Les emissions del transport encara són un greu problema, especialment en algunes ciutats”, va afegir. 
 
La Unió Europea està actualment revisant la seva política de qualitat de l’aire. Es preveu que la Comissió Europea faci 
pública una proposta per a revisar la directiva de sostres nacionals d’emissions la propera tardor. Inclouria un enduriment 
dels límits per a 2020 i també l’obligació de mantenir les partícules en suspensió PM2, 5, les que els científics consideren 
més perjudicials per a la salut, per sota d’un límit determinat. 
 
Font: 
El País (18 Març 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/18/actualidad/1363638973_436928.html 
 
Espanya suspèn de nou en el reciclatge de les escombraries 
Europa ha tornat a donar una estirada d’orelles a Espanya per la seva deficient gestió de les escombraries. L’últim informe 
de l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, per les seves sigles en anglès) que acaba de ser publicat senyalar que Espanya 
"encara manté taxes molt altes de residus que acaben al abocador, sobrepassant el 50% del total de residus sòlids urbans 
generats el 2010", segons cita l’informe. 
 
El document també reconeix l’esforç realitzat per les 
administracions durant els últims 10 anys, en els que s’ha passat 
d’un 21% de reciclatge el 2001, fins el 33% el 2010. No obstant, 
les autoritats ambientals europees estimen que encara és 
insuficient i que es tenen que fer majors esforços per a aconseguir 
els objectius marcats per Brussel·les per al final d’aquesta dècada. 
"Espanya encara requereix d’un esforç extraordinari si vol complir 
amb l’objectiu del 50% de materials reciclats marcat per la 
directiva europea de residus abans del any 2020", diu el text. 
 
La dada fa referència a tots els materials, no només als que estan 
contemplats en els sistemes integrals de gestió. És a dir, que 
inclou tant els residus que van a la galleda gris (o marró, 
depenent de la Comunitat Autònoma) com tots aquells que van als 
contenidors de colors (plàstic, paper, vidre, etc). 

 
Foto: Miguel G. Corral. El Mundo. 

 
Foto: Agencia Europea del Medio Ambiente. / EL PAÍS 
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Les conclusions del informe indiquen que la taxa mitjana de reciclatge de residus municipals a Europa és del 35%, superior 
a la dada espanyola, que encara està a la part baixa de la taula de països europeus (els 27 més Croàcia, Islàndia, Noruega, 
Suïssa i Turquia). La EEA assenyala que, tot i la baixa taxa de reciclatge, l’última dècada ha suposat un avanç important en 
aquest camp, ja que en aquest temps s’ha millorat la dada un 23%. 
 
Encara queden set anys per a la data límit marcada per la directiva per a aconseguir els compromisos, però encara així ja hi 
ha cinc països que han superat aquest objectiu del 50% de reciclatge de materials: Àustria (63%), Alemanya (62%), Bèlgica 
(58%), Holanda (51%) i Suïssa (51%). 
 
"En un temps relativament curt, alguns països han desenvolupat amb èxit una cultura del reciclatge, amb infraestructures, 
incentius i campanyes de sensibilització pública. Però altres s’estan quedant enrere, desaprofitant enormes volums de 
recursos. L’actual intensa demanda d’alguns materials podria alertar a certs països de que hi ha bones oportunitats 
econòmiques en el reciclatge", assegura Jacqueline McGlade, directora executiva de la EEA. 
 
Font: 
El Mundo (19 Març 2013) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/natura/1363713743.html 
 
El Parlament Europeu arriba a Espanya per investigar la Llei de Costes 
El malestar amb la normativa espanyola de costes ha arribat al Parlament Europeu. Una delegació de l’Eurocambra aterra 
demà a Madrid per a investigar les 76 queixes que ha rebut per l’aplicació d’aquesta llei. Els diputats es reuniran amb el 
Govern, amb organitzacions medioambientals i amb els afectats per a dilucitar si la llei espanyola vulnera els tractats de la 
UE. 
 
Les denúncies rebudes a Brussel·les sobre l’anterior Llei de Costes —el Congrés dels Diputats ha aprovat ja una reforma, 
pendent de ratificació— són variades. Una bona part prové de propietaris d’habitatges al litoral que veuen amenaçats els 
seus béns perque la normativa no garanteix la seva supervivència o la seva protecció medioambiental.  
 
Abans de la reforma, més de 10.000 habitatges estaven abocats a l’enderroc perquè expirava la concessió otorgada a 
aquestes construccions abans de 1988. Ara el problema està parcialment resolt perquè es van concedir uns altres 75 anys 
de moratòria. 

 
Més enllà d’aquest element, una altra part de les denúncies 
aludeixen als perjudicis que la reforma de la llei ocasiona al medi 
ambient.  
 
“La costa espanyola s’ha formigonat en aquests anys i s’ha 
produït una degradació completa. Ara es pretén formigonar el poc 
que queda lliure”, critica l’eurodiputat Willy Meyer (IU), que 
acudirà avui a Madrid, encara que com espanyol no forma part de 
la delegació oficial, una regla que persegueix la neutralitat del 
procès. 
 
Marc Giménez, assessor parlamentari dels Verds, assegura que els 
canvis proposats no solucionen cap dels dos motius de les 
protestes. “Des de setembre volíem realitzar la visita, quan la 
nova llei s’estava elaborant, però hi ha hagut un bloqueig 
institucional”, afageix aquest expert.  

 
El grup, format per cinc eurodiputats que aniran acompanyats de Meyer i de Carlos Carlos Iturgaiz (PP), es reuniran demà 
amb el director general de Sostenibilitat de la Costa, Pedro Saavedra. 
 
La visita de dos dies a Espanya demostra que l’Eurocambra atorga credibilitat a les queixes. La Comissió de Peticions, un 
òrgan que rep denúncies de ciutadans quan creuen que les lleis violen els drets comunitaris, tot just realitza quatre o cinc 
viatges l’any. Espanya va acapara el 2012 el major nombre de queixes a aquesta comissió, que rep més de 1.000 anuals. 
 
Font:  
El País (20 Març 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/20/actualidad/1363812199_462763.html 
 
Espanya està plena de transgènics, però no se sap on són 
Espanya, el país amb més sembres transgèniques de la Unió Europea, no té un registre públic sobre la seva ubicació. 
“S’està realitzant un experiment a gran escala sense conèixer les seves conseqüències per la salut, l’entorn i el futur de 
l’agricultura”, va dir l’ecologista Liliane Spendeler, directora d’Amics de la Terra Espanya. Aquesta organització ecologista 
promou la campanya “Únicos en Europa: La teletienda de los transgénicos” per informar a la societat sobre aquests cultius. 

 
Foto: Vista de las viviendas con amarres en los canales de 

Empuriabrava (Girona)  afectados por la ley de costas. / PERE 
DURAN 
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Els organismes genèticament modificats són aquells als que s’han 
incorporat en el laboratori gens d’altres espècies, vegetals o 
animals, per a produir característiques desitjades, com resistència a 
plagues o a climes adversos. 
 
No hi ha estudis concluents sobre la innocuïtat d’aquests 
transgènics per a la salut humana i l’ambient. Per això 
l’Organització Mundial de la Salut recomanar estudiar cada cas de 
forma individual. 
 
El 2012, Espanya comptava amb una superfície de poc més de 
116.3000 hectàrees de blat transgènic MON 810, de la coorporació 
biotecnològica transnacional Monsanto, 20 per cent més que el 
2011, segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb base a dades de venda de llavors. 
 
Ecologistes critiquen que aquestes dades siguin estimacions imprecises i que no hi hagi un registre públic sobre la ubicació 
dels terrenys sembrats de transgènics. Quans cultius ecològics u orgànics certificats es “contaminen” amb varietats 
transgèniques, els agricultors perden aquest guardó i no poden demandar l’amo de les sembres modificades perquè no 
existeix el registre, ni reclamar indemnització per danys, doncs no està prevista a les legislacions espanyola i europea, va 
lamentar Spendeler. A Espanya, com a tota la UE, tan sols es permet cultivar blat transgènic. La soja i el cotó modificats  
s’importen d’Argentina, Brasil, Canadà i Estats Units. 
 
“Els aliments transgènics produïts en països en desenvolupament omplen els estómacs de vaques i porcs dels països 
industrialitzats", va dir a Tierramérica el responsable de la campanya sobre aquest tema a Greenpeace Espanya, Luís 
Ferreirim. "De 1996 a 2011, els cultius biotecnològics han contribuït a la seguretat alimentària, la sostenibilitat i (la resposta 
al) canvi climàtic", sosté un informe del 20 de febrer del Servei Internacional per a l'Adquisició d'Aplicacions 
agrobiotecnològiques (ISAAA, per les seves sigles en anglès). Segons el ISAAA, l'any passat es van plantar 170.300.000 
d'hectàrees de vegetals transgènics a tot el món, sis 6 per cent més que el 2011. Estats Units és el major productor, seguit 
del Brasil. 

Tot i les millores de productivitat, eficiència i reducció de l'ús de plaguicides, que defensen els promotors dels transgènics, 
un nombre important de països europeus els prohibeixen, va valorar Ferreirim. A Europa hi ha 11 estats que diuen no als 
transgènics, vuit d'ells a la UE, després de la suma de Polònia el 2013. I el 2012 només van conrear Portugal, Espanya, 
Romania, Eslovàquia i la República Txeca, va apuntar. 

Noranta-cinc per cent d'aquestes sembres de la UE es concentren a Espanya (88 per cent) i Portugal (set per cent). La 
major part del blat de moro modificat es destina a elaborar pinso per animals. "Atès que la piràmide d'alimentació s'ha 
invertit i cada vegada demanem més proteïna animal, això arriba directament als nostres plats", va dir Ferreirim. 

La legislació europea obliga a indicar en l'etiqueta d'un aliment si els seus ingredients contenen o han estat elaborats a partir 
de transgènics, excepte en els casos en què aquesta presència no superi 0,9 per cent de l'ingredient. 

El pinso que es comercialitza a Espanya barreja blat de moro transgènic i convencional, el que constitueix "un greu atemptat 
al dret d'elecció" del ramader per una ració no modificada per als seus animals, va dir Spendeler. 

L'activista Carmela San Segundo, d'Ecologistes en Acció a la sud ciutat de Màlaga, destaca el "gran poder" que exerceixen 
les corporacions agroquímiques que venen llavors modificades. Aquesta organització no governamental va aconseguir que 
una dotzena de pobles malaguenys es declaressin Zones Lliures de Transgènics, figura legal reconeguda per la UE. 

"Cal treballar molt: parlar amb associacions de veïns, agricultors i membres dels ajuntaments. No és un problema que 
preocupi, perquè la gent ho desconeix bastant ", va declarar a Tierramérica. 

A Espanya, la plantació de blat de moro transgènic es va iniciar el 1998 per fer front a la repercussió econòmica de les 
plagues, segons la cartera d'Agricultura. Però avui s'ignora la incidència real de la plaga del trepant que afecta el blat de 
moro. "Es justifica l'ús d'aquesta tecnologia sense comptar amb dades concretes sobre les pèrdues causades per les 
plagues?", Es va preguntar Ferreirim. Ferreirim explicar que la varietat de blat de moro transgènic Bt, de la corporació nord-
americana Monsanto, evita l'ús de plaguicides perquè produeix en les seves flors un bacteri tòxic per als insectes. 

Però, encara que no sempre hagi amenaça de plagues, aquest blat de moro allibera constantment aquest gen que, després 
de la collita, queda a terra danyant la seva fertilitat, va assegurar. "S'ha comprovat en cultius transgènics de diversos països 
que a la llarga comencen a aparèixer plagues secundàries, la qual cosa obliga a usar altres pesticides", va dir.  
 

 
Foto: Periodismo Humano 
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A més, els experiments de sembres a l'aire lliure no passen per cap control de seguretat, ha afirmat Ferreirim. 
Segons una enquesta publicada el 2010 per la UE, 53 per cent dels espanyols rebutjaven introduir gens d'altres espècies en 
els aliments, mentre només 27 per cent estaven d'acord. 
 
Font:  
Periodismo Humano (1 d’abril 2013) 
http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/espana-esta-llena-de-transgenicos-pero-no-se-sabe-donde-
estan.html 
 
Andalusia acusa l’Executiu de bloquejar 300 milions per a projectes d’energíes renovablesEn concret, ha afectat 
ja a una planta de biomassa, una de cogeneració, 11 d'energia eòlica i 60 de fotovoltaica. Aquestes instal·lacions estan 
previstes en els municipis malaguenys de Archidona 

El delegat del Govern andalús a Màlaga, José Luis Ruiz Mirall, ha acusat el Govern central de bloquejar 343 milions d'euros 
d'inversió pel marc normatiu que imposa a les energies renovables i que a la província de Màlaga ha afectat a 73 projectes, 
que suposaven una potència superior a 248 megawatts en una desena de municipis. Això ha provocat, segons el dirigent 
autonòmic, que es deixin de crear 1.049 llocs de treball. 

En concret, ha afectat ja a una planta de biomassa, una de cogeneració, 11 d'energia eòlica i 60 de fotovoltaica. Aquestes 
instal·lacions estan previstes en els municipis malaguenys de Archidona, Estepona, Antequera, Ardales, Campillos, Cañete la 
Real, Vall d'Abdalajís, Serra de Yeguas, Coves del Becerro, Casares, Álora i Almargen. 

Si segueix aquest marc normatiu, l'afecció s'incrementaria encara més i, segons les estimacions de l'Executiu autonòmic, 
perjudicaria a 624 instal·lacions que generarien gairebé 760 megawatts i que suposen una ocupació associat de 275 
persones. 

Aquesta política del Govern del PP és "un cop dur" a aquestes energies renovables, "que són importantíssimes per al medi 
ambient, generen llocs de treball qualificats, desenvolupament tecnològic i donen autonomia enfront d'altres recursos 
tradicionals i limitats", ha postil·lat en una entrevista a Europa Press, i alhora ha afirmat que les noves mesures, a més, 
afectaran directament al consumidor, amb un augment estimat de la factura d'una llar tipus superior als 250 euros a l'any. 

Precisament, aquest passat dilluns el conseller d'Economia, Innovació, Ciència i Ocupació, Antonio Àvila, va presentar un 
recurs al Tribunal Constitucional contra la Llei 15/2012 de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, el Reial Decret-
Llei 2/2013 29 / 2012 de millora en el sistema especial per a empleats de la llar i altres mesures de caràcter econòmic i 
social. 

Ruiz Mirall ha assegurat que aquesta política de l'Executiu popular és "un pas enrere" en el compromís d'un 
desenvolupament sostenible, per això ha emplaçat al president del Govern, Mariano Rajoy, a canviar d'opinió, ja que es crea 
"una greu inseguretat jurídica que impedeix atreure inversions" i generar ocupació. 

Davant aquesta situació, la Junta andalusa està estudiant la declaració de 
Projectes Estratègics per la seva especial rellevància per al 
desenvolupament econòmic, social i territorial que permetin instal·lar 
aquestes plantes d'energies renovables unides a la posada en marxa d'un 
pla industrial. Aquestes iniciatives disposaran d'una tramitació preferent i 
urgent, reduint a la meitat els tràmits, ha especificat. 

La Llei de l'Executiu del PP, que va entrar en vigor el passat mes de gener, 
"no acabarà amb el dèficit tarifari", però, "és un revés per empreses i 
particulars". Per Ruiz Mirall, es tracta d '"un pas enrere" en 
desenvolupament sostenible.  

"Es trenca el principi de 'qui contamina, paga'", a més de perjudicar les renovables "amb el tribut homogeni ja que no és el 
mateix gravar un projecte que porta 30 anys funcionant i que està amortitzat que gravar un projecte amb dos anys de 
funcionament". 

El delegat ha criticat que es vulgui aplicar un tipus del set per cent del pagament per la producció elèctrica, un impost que 
perjudica els productors de renovables. A més, eliminen les primes per a la instal·lació de renovables, apliquen l'Índex de 
Preus al Consum (IPC) subjacent per a l'energia produïda i inclouen criteris sobre energia en règim especial. Tot això, ha 
continuat, crea "inseguretat jurídica en les inversions i hi ha un perjudici econòmic que fa perillar les inversions". 
 
En aquest sentit, ha posat com a exemple les plantes de biomassa, una energia renovable que té la major taxa de creació 
d'ocupació 'verda'. Així, a la província ja s'ha bloquejat un projecte d'aquest tipus, segons la Junta, amb una potència de 15 

 
Foto: Ecoticias 
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megawatts i que en la seva construcció empraria a 93 persones, al que cal sumar altres 25 dels àmbits d'operació i 
manteniment. 
 
En definitiva, les mesures del Govern de Mariano Rajoy són "fatals i un perjudici que ens està afectant ja", ha incidit Ruiz 
Mirall, que ha anunciat també que es vol fomentar en els ciutadans que generin la seva pròpia instal·lació domèstica per al 
que es reforçaran les polítiques d’"estalvi i eficiència energètica". 
  
Font: 
Ecoticias (1 d’abril 2013) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/76912/Andaluciaacusa-Ejecutivo-bloquear-millones-proyectos-energias-
renovables 
 
Catalunya: 
 
Ciutadans i smartphones ajudaràn a controlar la qualitat del aigua del mar. La informació resultant serà 
lliurada a les administracions competents per a millorar la vigilància del medi ambient, de les aigues costeres 
i oceàniques, i també es compartirà amb els ciutadans a travès d’apps per a mòbils 
El projecte europeu d'R + D + i Citclops, coordinat per Barcelona Digital, fomentarà la participació ciutadana per controlar 
l'estat de les aigües marines. Qualsevol persona podrà fer fotos de la superfície del mar i pujar-les a una plataforma en línia 
i, per primera vegada, un programari permetrà interpretar el color, la transparència i la fluorescència de l'aigua. 

La informació resultant serà lliurada a les administracions competents per millorar la vigilància del medi ambient, de les 
aigües costaneres i oceàniques, i també es compartirà amb els ciutadans a través d'apps per a mòbils que els ajudin a 
gaudir millor de les platges o d'activitats com el busseig. 

El projecte Citclops suposarà una experiència innovadora en què la participació ciutadana contribuirà a la xarxa mundial de 
sensors existents per vigilar el medi ambient. 

El projecte europeu d'R + D + i Citclops, coordinat pel centre tecnològic Barcelona Digital, fomentarà la participació dels 
ciutadans per ajudar a vigilar les aigües costaneres, mitjançant la interpretació de les seves fotografies de la mar. El projecte 
preveu desenvolupar un programari que permetrà interpretar adequadament i de manera uniforme el color, la transparència 
i la fluorescència de l'aigua de les fotografies preses pels ciutadans i pujades a una eina en línia. 

Així, es podran recollir dades útils sobre l'estat de l'aigua i la informació resultant s'ha de lliurar als responsables polítics -
principalment administracions locals- per millorar la gestió de la zona costanera. També serà lliurada a través d'aplicacions 
per a mòbils als ciutadans, que podran utilitzar aquesta informació en les seves activitats nàutiques i marines. 
Addicionalment, el projecte també podrà proporcionar recomanacions a sectors com l'energia, el transport, la pesca, la salut 
i la planificació espacial. 

El projecte Citclops suposarà una experiència innovadora en què la participació ciutadana contribuirà a la xarxa mundial de 
sensors in situ existents per vigilar el medi ambient, i serà així complementària a les accions que ja es duen a terme a la 
vigilància de la mar, que necessita nombroses mesures de dades, per la seva gran complexitat i variabilitat. Els indicadors de 
la qualitat de l'aigua que podrien mesurar els ciutadans són el color, la transparència i la fluorescència. Aquests indicadors 
han de ser contextualitzats a través de l'ús de la geolocalització i la comparació amb dades fisicoquímics, biològics i 
meteorològics dels organismes de control i els instituts de recerca i gestió dins de l'observació marina europea per extreure 
conclusions valuoses. 
 
Font: 
Ecoticias (18 Març 2013) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/76897/Ciudadanos-smartphones-ayudaran-controlar-calidad-agua-mar 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya crea una xarxa per a estudiar els impactes del canvi climàtic a la fauna i 
la flora 
La Xarxa fenològics de Catalunya (Fenocin) permetrà fer un seguiment de l'evolució del clima a partir de l'observació de 45 
espècies vegetals i animals a Catalunya. El projecte, que compta amb la col·laboració de la Institució Catalana d'Història 
Natural, l'Institut Català d'Ornitologia i el Museu de Ciències Naturals de Granollers, recupera la tasca iniciada el 1932 per 
l'antic Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, posa en marxa la Xarxa 
fenològic de Catalunya (Fenocin), amb l'objectiu d'estudiar l'evolució del clima i els possibles impactes del canvi climàtic a 
partir d'observacions fenològiques sistemàtiques de tot el territori. 
 
La fenologia és la branca de l'ecologia que analitza la relació entre les variables climàtiques i les manifestacions estacionals o 
periòdiques de les espècies vegetals o animals (floració de les plantes, migració dels ocells, etc.). Per exemple, permet 
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determinar com l'evolució del clima durant les últimes tres o quatre dècades ha modificat la pauta de migració d'algunes 
espècies d'aus. També les plantes, amb cicles fenològics de fases molt marcades, mostren un avançament de diversos 
esdeveniments fenològics clau, com ara la brostada o la floració. Un altre exemple són els treballs basats en el seguiment de 
les poblacions de papallones, que indiquen canvis en la distribució de determinades espècies vinculats a l'escalfament global.  
 
Font: 
Generalitat de Cataluña (20 Març 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=189687&idioma=0 
 
Cadaqués realitzarà una prova pilot de retorn d’envasos de begudes 
El municipi gironí de Cadaqués realitzarà una prova pilot de reciclatge 
que portarà els veïns a pagar un dipòsit de cinc cèntims d'euro quan 
comprin determinades productes, que se'ls retornaran en retornar 
l'envàs.  
 
A més, els comerços adherits a aquesta iniciativa, presentada avui pel 
director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, 
rebran tres cèntims d'euro per cada envàs que els retornin al seu 
establiment. 
 
Aquest projecte, que està impulsat per la Fundació Privada Catalana 
per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i l'entitat 
sense ànim de lucre Retorna, es posarà en pràctica del 15 d'abril al 
30 de juny. 
 
El sistema consisteix que els consumidors deixin el dipòsit esmentat quan adquireixin una beguda en ampolla de plàstic de 
menys de tres litres. Els cinc cèntims se'ls retornaran quan lliurin l'envàs buit en qualsevol dels deu establiments 
col·laboradors del municipi. Josep Maria Tost ha anunciat avui que Cadaqués és la localitat escollida per a aquesta prova 
pilot, que té com a objectiu plantejar una altra via de recollida. 
 
El sistema conviurà amb la recollida de plàstic per reciclar al contenidor groc, on es seguiran dipositant la resta d'envasos i 
embolcalls. 
 
Font: 
EFE verde (27 Març 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/cadaques-realizara-una-prueba-piloto-de-retorno-de-envases-de-bebidas2 
 
Els centres de Fauna Salvatge de Catalunya recullen 9.000 animals l’any 
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director dels 
Serveis Territorials del Departament a Lleida, Jaume Fabà, i del conseller delegat de Forestal Catalana, Josep Escorihuela, ha 
presentat avui (23/03/13) al Centre de fauna Salvatge (CFS) de Vallcalent, Lleida, les dades referents a la recuperació de 
fauna salvatge a Catalunya durant l'any 2012. 
 
El Departament disposa a tot Catalunya de sis centres de fauna propis dedicats a la rehabilitació de fauna salvatge 
autòctona-principalment protegida-així com a la realització de programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades: 
 
• CFS de Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental) 
• CFS de Vallcalent (Lleida, Segrià) 
• CFS del Canal Vell (Deltebre, Baix Ebre) 
• CFS els Aiguamolls de l'Empordà (Castelló d'Empúries, Alt Empordà) 
• CFS del Pont de Suert (El Pont de Suert, l'Alta Ribagorça) 
• Centre Ictiològic del Delta de l'Ebre (Amposta, Montsià) 
 
L'any passat, pel que fa a la rehabilitació d'espècies, el conjunt dels centres de fauna registrar unes 9.000 entrades 
d'animals. D'aquests, el 40% van ser rehabilitats i alliberats novament a la natura. Val a dir que el 75% d'aquests exemplars 
són espècies autòctones protegides. Des de la creació del primer CFS el 1980 (Torreferrussa), han ingressat a tots els CFS 
del Departament uns 100.000 exemplars, xifra que constata el considerable increment del volum de treball experimentat 
pels centres en els últims anys. 
 
Actualment es desenvolupen programes de cria en captivitat de 14 espècies de fauna autòctona amenaçada. 
 
Educació ambiental. Encara que no sigui la principal funció dels CFS, les tasques que es realitzen tenen gran repercussió 
mediàtica i són molt atractives per al públic en general. Només els CFS de Vallcalent i el Pont de Suert disposen 
d'instal·lacions específiques per a aquesta finalitat. Tots els CFS participen en el programa d'educació ambiental dels Agents 
Rurals (Escoles Verdes) i s'aprofiten animals recuperats dels CFS per realitzar actes d'educació ambiental, siguin propis o 

Foto: EFE/Pere Durán 
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petició de diversos col·lectius. Per donar a conèixer els CFS i les tasques que es realitzen, el Departament, a través del 
Centre de Formació i Estudis Agroruals, ha elaborat un DVD divulgatiu per explicar les principals tasques que realitzen tots 
aquests centres. 
 
Durant la presentació, el conseller ha volgut felicitar les 39 persones del Departament que treballen en els centres de fauna i 
els més de 100 voluntaris que ajuden "per la bona feina i per fer els Centre de Fauna una eina fonamental en la conservació 
de la biodiversitat : treballant tècnicament, investigant, obtenint material científic pel futur, formant, sensibilitzant i educant. 
"A més, ha explicat que" Catalunya és pionera en la protecció de la Fauna Salvatge i que actualment aquests centres s'han 
convertit en tot un referent europeu".  
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (23 Març 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=189927&idioma=0 
 
500 famílies de Sant Vicenç de Montalt paguen menys d’escombraries. Es beneficien d’una bonificació per fer 
ús de les 'deixalleries' mòbils i fixa 
Un cop analitzades les dades facilitades pels centres de recollida mancomunades de Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac 
i Sant Andreu de Llavaneres (les tres viles) la regidoria de Medi Ambient de Sant Vicenç avança que els resultats assolits són 
molt satisfactoris, ja que les deixalleries -fixa i mòbil- van rebre en conjunt un total de 3.968 visites al llarg del 2012. 
Gairebé 500 famílies obtindran descomptes en el rebut de les 
escombraries. 

Una altra dada a destacar és que 786 llars de Sant Vicenç van fer ús 
d’aquest servei, el que representa que un 20% del nombre total 
d’habitatges del municipi van portar residus especials a les deixalleries.  

Desprès d’aplicar el barem que gradua les bonificacions segons els nombre 
de viatges realitzats per cada usuari, 470 domicilis del municipi –un 12% 
del total- pagaran més barat el rebut de la taxa d'escombraries d'aquest 
any, en haver realitzat un mínim de 3 visites i un màxim de 15 durant l'any 
2012. 

Les deixalleries suposen l'últim esglaó en la participació dels ciutadans en 
quant a la correcta gestió dels residus especials, com les pintures, els 
dissolvents, els mobles, les restes de poda o dels electrodomèstics, que no es poden llençar als contenidors.  
 
Per aquest motiu, incentivar l'ús de les deixalleries-mòbil i fixa-és una de les prioritats de l'ajuntament, que s'ha marcat com 
a objectiu per a aquest 2013, incrementar el nombre d'usuaris que fan ús d'aquests equipaments i també el nombre de 
visites per usuari. 
 
Font: 
La Vanguardia (1 d’abril 2013) 
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130330/54371838595/sant-vicenc-de-montalt-500-familias-pagan-menos-
basuras.html#ixzz2PIglEIyY  
 
CEDAT-URV: 
 
Presentació del llibre "Marc jurídic de l’estalvi d’aigua" a càrrec 
de l’autor Sr. Jordi Recordà Cos 
Es presentarà el llibre "Marc Jurídic de l'Estalvi d'aigua" a càrrec de 
l'autor, exalumne del Màster en Dret Ambiental, Jordi Recordà Cos amb la 
participació del Sr. Pablo Herráez Vilas, director de l'Assesoria Jurídica de 
la Agència Catalana d'Aigua, de la Generalitat de Catalunya, del Dr. 
Francesc Xavier Farriol Roigés, primer Tinent d'Alcalde i Regidor 
d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vila-seca i de la Dra. 
Lucía Casado Casado, Professora Titular de Dret Administratiu de la URV. 
 
Dilluns, 15 abril, a les 19 h, a la Sala de Graus FCJ - Campus Catalunya - 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/llibres/jordi_recorda.pdf 
 

 
Los vecinos de las tres villas tienen una carnet para la 

'deixalleria'  
Foto: La Vanguardia 
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Convocatòria d’ajudes d’estudis de Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili 
La Universitat Rovira i Virgili convoca ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a cursar estudis de màster universitari 
durant el curs acadèmic 2013-14. Aquests ajuts estan dirigits a estudiants internacionals de nou accés. 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 30 abril 2013 inclòs. 
 
Font: 
URV 
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/doctorats_masters/Masters/ajudesIntStud13/castella/conv_ajuts_intern_2013-
2014_cast.pdf 
 
El programa de beques de la OEA obre convocatòria 
El programa de beques de l'OEA va obrir la convocatòria 2014-2015 per a estudiants ciutadans i residents dels estats 
membres que vulguin realitzar estudis de postgrau en un altre país de l'hemisferi. 
 
Les beques estan destinades per estudis acadèmics de postgrau o de recerca de postgrau que comenci entre gener 2014 i 
març de 2015. 
 
Per més informació i accés a la convocatòria a la web de l'Organització dels Estats Americans (OEA), vide 
http://www.oas.org/es/becas/programa_regular.asp 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php 
 
AAEDAT: 
 
“Xarxa d’intercavi amb moneda social: Consumo responsable, Comercio justo y Compromiso ambiental” 
El passat 8 d'abril de 2013, al Seminari 1 de la FJC del Campus Catalunya (URV), l'Associació d'Alumnes i Ex alumnes de 
Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) va organitzar, en el marc de les Jornades de Dret Ambiental, la jornada titulada: 
"Xarxa d'intercavi AMB moneda social: Consum responsable, Comerç just i Compromís ambiental".  
 
La presentació va estar a càrrec del Sr. Roger Luis Càceres Pari, economista, cooperant internacional, usuari i coordinador a 
la Xarxa Eco.  
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
 
Reglament (UE) nº 210/2013 DE LA COMISSIÓ de 11 de març de 2013 sobre l’autorització dels establiments 
que produeixen brots en virtut del Reglament (CE) nº 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell.  
 
Per a més informació:  
DOL 68 de 12.03.2013, p. 24/25  
http://www.boe.es/doue/2013/079/L00019-00023.pdf 
 
Reglament (UE) nº 255/2013 de la Comissió de 20 de març de 2013 pel que es modifiquen per a la seva 
adaptació als avenços científics i tècnics els annexos IC, VII i VIII del Reglament (CE) nº 1013/2006 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus. 
 
Per a més informació:  
DOUE 79 de 21.03.2013, p. 19/23  
http://www.boe.es/doue/2013/079/L00019-00023.pdf 
 
Reglament (UE) nº 195/2013 de la Comissió de 7 de març de 2013 pel que es modifiquen la Directiva 
2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (CE) nº 692/2008 de la Comissió en lo relatiu 
a les tecnologies innovadores per a reduir les emissions de CO 2 de turismes i vehicles comerciales lleugers. 
 
Per a més informació:  
DOL 65 de 08.03.2013, p. 1/12  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0001:0012:ES:PDF 
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Reglament (UE) nº 241/2013 de la Comissió de 14 de març de 2013 pel que es modifiquen els annexos II i 
III del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell en lo relatiu als límits màxims de 
residus de clorantraniliprol, fludioxonil i prohexadiona en determinats productes. 
 
Per a més informació:  
DOL 75 de 14.03.2013, p. 1/24  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:ES:PDF 
 
Espanya: 
 
Correcció d’errors de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 59 de 09 de març de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2602.pdf 
 
Llei Foral 7/2013, de 25 de febrer, sobre utilització de residus alimenticis.  
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 64 de 15 de març de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2820.pdf  
 
Correcció d’errors de les Esmenes de 2011 al Annex del Protocol de 1978 relatiu al Conveni Internacional per 
a prevenir la contaminació pels vaixells, 1973 (Annex V revisat del Conveni MARPOL) adoptades a Londres el 
15 de juliol de 2011 mitjançant Resolució MEPC.201 (62).   
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 66 de 18 de març de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2903.pdf 
 
Resolució de 7 de març de 2013, de Parcs Nacionals, per la que es convocar la concessió de subvencions per a 
la realització de projectes de voluntariat, en el marc del pla de sensibilització i voluntariat, a la Red de Parcs 
Nacionals i centres i finques adscrites al Organisme Autònom Parcs Nacionals per l’any 2013.   
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 72 de 25 de març de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3279.pdf 
 
Real Decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies 
perilloses en aparells elèctrics i electrònics.  
 
Per a més información:  
BOE, núm. 71 de 23 de març de 2013 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3325 
 
Catalunya: 
 
Ordre AAM/40/2013, de 4 de març, pel qual s’aprova les bases reguladores de les ajudes associades al 
contracte global d’explotació i es convocar les corresponents del any 2013. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6342 de 25 de marzo de 2013. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6342/1291644.pdf 
 
Ordre AAM/39/2013, de 7 de març, pel qual es modificar l’Ordre AAM/414/2012, de 4 de desembre, per la 
qual es convocar els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2012-2013.  
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6335 de 14 de marzo de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6335/1289608.pdf 
 

 JURISPRUDÈNCIA 
  

Unió Europea: 
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Decisió de la Comissió de 1 de març de 2013 per la que s’estableixen les directrius per al càlcul pels Estats 
membres de l’energia renovable procedent de les bombes de calor de diferents tecnologies, conforme a lo 
disposat al article 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell.    
 
Per a més informació:  
DOUE 62 de 06.03.2013, p. 27/35.  
http://www.boe.es/doue/2013/062/L00027-00035.pdf  
 
Decisió del Consell de 13 de noviembre de 2012 relativa a la firma y celebración del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la coordinación de los programas de 
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos.  
 
Para más información:  
DOUE 63 de 06.03.2013, p. 5/80 
http://www.boe.es/doue/2013/063/L00005-00080.pdf 
 
Decisión de la Comisión de 15 de marzo de 2013 por la que se modifican las Decisiones 2007/506/CE y 
2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a determinados productos.   
 
Para más información:  
DOUE 75 de 19.03.2013, p. 34  
http://www.boe.es/doue/2013/075/L00034-00034.pdf 
 
Decisión de la Comissió de 4 de març de 2013 per la que s’estableix la Guia del usuari en la que figuren els 
pasos necessaris per a participar en el EMAS amb arreglo al Reglament (CE) nº. 1221/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 
auditoría medioambientals (EMAS).  
 
Per a més informació:  
DOUE 76 de 19.03.2013, p. 1/39 
http://www.boe.es/doue/2013/076/L00001-00039.pdf 
 
Espanya: 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 8 març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 4. Ponent: Ricardo Enrique Sancho). Ordenança 
Municipal per a la Instal · lació i Funcionament d'Instal · lacions de Telefonia Mòbil, Personal i Altres Serveis de 
Telecomunicacions i de Difusió al terme municipal Sanxenxo (Pontevedra). Doctrina consolidada: competències 
concurrents en el sector de les telecomunicacions que no neguen la genèrica del Consistori per al dictat d'una Ordenança 
sobre instal·lació d'Infraestructures radioelectricas. 
  
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6659668&links=medio%20ambiente&opt
imize=20130320&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 8 març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 5a. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Disposició 
transitòria primera de la Llei de Costes. Declaració de propietat per sentència judicial ferma. Exigència de que la 
delimitació anterior a la llei de Costes sigui complet. No hi ha arbitrarietat en la valoració de la prova. No hi ha lloc al 
recurs de cassació. 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6662482&links=medio%20ambiente&opt
imize=20130322&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 4a. Ponent: Celsa Pico Lorenzo). Recurs de 
cassació. Montes. Aprofitament de les muntanyes. Excés en l'exercici de la jurisdicció. Existència de costum sobre la 
pastura dels veïns. Dret de defensa. 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6662476&links=medio%20ambiente&opt
imize=20130322&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem de 14 de març de 2013 (Sala Contenciosa, Secció 5a. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). 
Execució de la sentència que anul · la la resolució de Gerència d'Infraestructura i Equipament de la Defensa que havia 
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desestimat la petició del recurrent que per aquesta Administració se sol · licita la declaració d'innecessarietat que preveu 
l'article 17 de la Llei de Costes. 

Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6662487&links=medio%20ambiente&opt
imize=20130322&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 15 de març 2013 (Sala Contenciosa, Secció 5a. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Pla 
General de Sevilla. Anul · lació de determinacions quant afecten quatre sectors del centre declarat conjunt històric 
respecte dels quals no existeix el Pla Especial de Protecció previst en la Llei del patrimoni històric espanyol, ni instrument 
de planejament equiparat a ell i que compleixi la seva mateixa funció, i perquè , a més, contravenen (les determinacions 
del Pla General que es declarin nul · les) les normes d'aplicació directa contingudes en la mateixa Llei del patrimoni 
històric espanyol. No ha el recurs de cassació. 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6663459&links=medio%20ambiente&opt
imize=20130325&publicinterface=true 
 
Catalunya: 
 
Sentència del Jutjat Penal número sis de Barcelona de 14 de febrer de 2013. Seu de Barcelona. Recurs 
número 204/2012. Ponent Sra Maria Angeles Falip Ibarz. Delicte contra els recursos naturals i el medi 
ambient, Contaminació acústica, Protecció drets fonamentals, Prova, condemnatòria.  
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6648695&links=medio%2
0ambiente&optimize=20130307&publicinterface=true 
 
Sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona de 31 de gener de 2013. Sala Penal. Seu de Tarragona. 
Secció 2 ª. Recurs número 356/2012. Ponent Sra Maria Concepció Montardit Noia. Urbanisme, Principi 
acusatori, Xarxa Natura 2.000, Sòl no urbanitzable i espai d'interès natural i forestal; Error de tipus. 
  
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6655256&links=medi%20
ambient&optimize=20130314&publicinterface=true 
 
Sentència 49/2013, de 28 de febrer de 2013. Recurs d'inconstitucionalitat 988-2004. Interposat pel Consell 
Executiu de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 43/2003, de 21 de 
novembre, de muntanyes.    
 
Per a més informació:  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3325.pdf 
 
ARTICLES  
 
Custodiar la biodiversitat. 
Is a Closed System of Legal Standing Always Safe for the Environment? The Case of Armènia (És un sistema 
tancat de legitimació sempre una opció segura per a la protecció del medi ambient? El cas d'Armènia). 
El lliure accés a les activitats de serveis i el seu Aplicació en l'Àmbit de les activitats classificades. Estudi del 
Comportament Normatiu de les comunitats autònomes. 
Poden els animals ser titulars de drets? Alguns Arguments des d'una Teoria garantista del dret 

 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
 
DiMento, Joseph F. Environmental governance of the great seas: law and effect.  
Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2012. 
García Ureta, Agustín (coord.). La Directiva de hábitats de la Unión Europea: balance de 20 años. Cizur la Menor (Navarra): 
Thomson Reuters/Aranzadi, 2012. 
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio. Sistema jurídico-administrativo de protección del medio ambiente. Salamanca:[Ratio 
Legis], 2012. 
Embid Irujo, Antonio (director). Agua y ciudades. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters/Civitas, 2012. 
Giles Carnero, Rosa (coord.). Cambio climático, energía y derecho internacional: perspectivas de futuro. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2012 
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AGENDA  
 
Curs de Cultiu de plantes aromàtiques, culinaries i medicinals 
La farigola, la menta, la valeriana o l'orenga són algunes de les moltes plantes medicinals, també empleades com a 
condiment, que ens ofereix la natura en estat silvestre i que podem cultivar en els nostres horts i jardins per tenir-ne més a 
mà. Dins del curs es revelaran els secrets per a la seva reproducció i quines són les condicions necessàries per al seu cultiu. 
També es repassaran les seves virtuts, tant a nivell de salut de les plantes com de les persones. 
 
El programa preveu algunes visites a diferents vivers de producció de plantes aromàtiques i medicinals per observar en 
directe diferents nivells d'instal·lacions de caràcter familiar o professionals. 
 
Data: 8-22 d’abril 
Lloc: Finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa, Ctra. 1411-b Manresa-Barcelona, Manresa. 
Organitza: Era, Espai de Recursos Agroecològics 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/abril/
08042013%20plantes%20aromatiques/cultiu_pam.pdf 
 
Presentació del llibre "Marc jurídic de l’estalvi d’aigua" a càrrec de l’autor Sr. Jordi Recordà Cos 
Es presentarà el llibre "Marc Jurídic de l'Estalvi d'aigua" a càrrec de l'autor, exalumne del Màster en Dret Ambiental, Jordi 
Recordà Cos amb la participació del Sr. Pablo Herráez Vilas, director de l'Assesoria Jurídica de la Agència Catalana d'Aigua, 
de la Generalitat de Catalunya, del Dr. Francesc Xavier Farriol Roigés, primer Tinent d'Alcalde i Regidor d'Hisenda i Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament de Vila-seca i de la Dra. Lucía Casado Casado, Professora Titular de Dret Administratiu de la 
URV.  
  
Data: 15 d’abril  
Lloc: Sala de Graus FCJ - Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili. 
Organitza: CEDAT 
 
Per a més informació:  
http://www.cedat.cat/_pdf/llibres/jordi_recorda.pdf 
 
Gestió autònoma i sostenible del aigua 
Curs que tracta, entre altres, tècniques com recollida d'aigües pluvials, estalvi i eficiència, recirculació d'aigües grises, inodor 
sec, etc. L'aigua, en gran part del nostre territori, és un bé escàs i cada vegada es fa més evident la necessitat de gestionar-
la de la manera més intel·ligent possible, només d'aquesta manera podrem assegurar l'abastament, evitar malgastar i la 
contaminació del medi que ocorren de la seva mala gestió. Vols que la teva casa sigui autosuficient en el tema de l'aigua? 
Saps com aprofitar les aigües de la pluja? En el curs es recuperaran pràctiques mil·lenàries com les cisternes o les comunes i 
es veuran sistemes nous com la depuració i recirculació de les aigües grises, imprescindibles per als reptes de futur que es 
plantegen per a una vida més respectuosa amb els recursos naturals. 
  
Data: 13-27 d’abril 
Lloc: Finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa, Ctra. 1411-b Manresa-Barcelona, Manresa. 
Organitza: Era, Espai de Recursos Agroecològics 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/abril/
13042013%20gestio%20aigua/aigua1.pdf 
 
Curs pràctic sobre identificació de rastres i altres indicis de fauna salvatge 
Li agrada la natura? Vol aprendre a descobrir rastres i altres indicis de fauna? El Raspinell proposa un curs pràctic sobre 
identificació de rastres. L'activitat s'adreça a tots els públics: estudiants i no estudiants. 
 
Les sortides del curs tindran com a objectiu detectar, in situ, la presència de fauna per reconèixer les espècies i aprendre el 
seu comportament. De l'anàlisi dels rastres, s'interpretaran petjades, excrements, egagròpiles, zones d'alimentació, caus i 
nius. 
 
L'activitat pot també ser reconeguda com CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ (UdG). Les Facultats d'Educació i Psicologia, de 
Lletres, de Ciències, de Dret, de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Turisme i l'Escola Politècnica Superior reconeixen 
un crèdit de lliure elecció per als estudiants que assisteixin i obtinguin el certificat d'apte d'un examen escrit. 
 
Data: 13-14 d’abril 
Lloc: Escola de Natura Can Lleonart, Catalunya. 
Organitza: El Raspinell - Gestió i Educació ambiental. 
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Per a més informació:  
http://www.elraspinell.com/novetats/rastres.htm 

Congrés Bilbao Marine Energy Week 2013Congrés centrat en les energies renovables marines. Engloba diferents 
esdeveniments que permetran tenir un acostament al tema des de diferents punts de vista.Durante la setmana del 15 al 19 
abril 2013 l'energia del mar serà el centre de tot un seguit de jornades, seminaris i activitats organitzades per l'Ens Basc de 
l'Energia (EVE) i TECNALIA emmarcades en la que s'ha anomenat la Setmana de l'Energia Marina de Bilbao, en el marc de la 
fira Sinaval Eurofishing. 

Cinc dies en què el mar, l'energia, els últims avenços tecnològics i els projectes més avançats centraran el debat d'experts 
internacionals en eòlica marina i l'aprofitament energètic de les ones. 

 
Data: 15-19 d’abril 
Lloc: Bilbao Exhibition Centre, Ronda de Azkue  1, 48902 Ansio-Barakaldo.  
Organitza: Gobierno vasco, Ente Vasco de la Energia, Tecnalia i Bilbao Exhibition Centre.  
 
Per a més informació:  
http://www.sinaval-bmew.eu/ 

Congrés CONSOIL - AQUACONSOIL 2013 
El CONSOIL és el major congrés europeu en gestió de sòls, aigües subterrànies i sediments contaminats. El congrés se 
celebra cada 3 anys des de 1985, sent les passades tres edicions a Salzburg (2010), Milà (2008) i Bordeus (2005). Els 
organitzadors permanents del congressos són el TNO-Deltares (Holanda) i el UFZ (Alemanya) dues institucions europees de 
recerca i desenvolupament en el camp de la tecnologia ambiental de gran prestigi mundial. 
 
Aquesta XII edició, que tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, passa a denominar per primera 
vegada AQUACONSOIL i incorpora com a novetat, la gestió de l'aigua en àrees àrides i semiàrides i temes relacionats amb 
els usos tecnològics del sòl com l'energia geotèrmica , la captura i l'emmagatzematge de CO2 i aspectes relacionats amb 
l'enginyeria verda lligada a l'entorn urbà. 
 
S'esperen uns 1.000 delegats provinents de tot el món, principalment d'instituts d'investigació, organitzacions 
governamentals, indústria química i ambiental, assessories i grans enginyeries ambientals. Durant la celebració del congrés 
es duran a terme 6 sessions paral·leles diàries, amb més de 360 sessions orals (lectures), 200 pòsters, 5 visites tècniques 
programades, existint un espai habilitat per a una fira comercial amb estands per a empreses i corporacions del sector. 
 
Data: 16-19 d’abril  
Lloc: CCIB - Centre Convencions Internacional de Barcelona, Passeig Taulat, Barcelona. 
Organitza: TNO-Deltares i UFZ 
 
Per a més informació:  
http://www.aquaconsoil.org/AquaConSoil2013/Start.html 

Curs de formació REACH 
En el curs s'explicaran els continguts del Reglament REACH i CLP i la seva aplicació pràctica. El curs de 66 hores està 
desglossat en 13 mòduls segons el rol que ocupa l'empresa al llarg de la cadena i les seves diferents obligacions a 
implementar d'acord amb el Reglament REACH i CLP. Les empreses interessades en aquest curs podran escollir els mòduls 
més adequats per al seu àmbit de treball sense necessitat de cursar els 13 mòduls. 
 
Col · labora el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
Data: 18 d’abril – 24 de novembre del 2013 
Llloc: Centro Tecnológico LEITAT, Carrer Innovació 2, 08225 Terrassa. 
Organitza: Leitat Technological Center 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/abril/
18042013%20curso%20de%20formacion%20reach/D%C3%8DPTICO_REACH_CAST_cv.pdf 
 
Jornada Tècnica: La gestió de la energia, punt de partida per a la millora ambiental i la lluita contra el canvi 
climàticEl 18 d'abril es realitzarà la jornada tècnica sobre l'eficiència en l'ús de l'energia. L'energia és una de les prioritats 
de la Unió Europea (UE) per tres raons: 
 

• El canvi climàtic: la combustió de combustibles fòssils per a produir energia constitueix la principal font 
antropogènica de gasos d'efecte hivernacle. 
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• L'ús continuat ia gran escala de combustibles fòssils no renovables i la necessitat d'assolir la sostenibilitat. 
• La seguretat d'abastament: la UE importa més del 50% del combustible que necessita i es preveu que aquest 
percentatge ascendeixi a més del 70% en els pròxims 20 a 30 anys. 

La manera més ràpida, eficaç i rendible de fer front a aquests problemes és augmentar l'eficiència en l'ús de l'energia. 

Data: 18 d’abril  
Lloc: Casa del Mar, Albareda 1-13, 08004 Barcelona.  
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat - Departament d'Empresa i 
Ocupació - Institut Català de l’Energia (ICAEN) - Asociación Española de Normalización (AENOR). 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/abril/
18042013%20jornada%20energia/jornada_eficiencia_energetica.PDF 

Sisenes Jornades de Medi Natural 
Les Jornades de Medi Natural són un espai on persones del món científic, estudiants universitaris, alumnes de batxillerat o 
entitats naturalistes presenten els projectes, experiències i treballs d'investigació relacionats amb el medi natural. 
 
Es tracta de donar a conèixer els estudis més recents sobre la vida natural que té lloc en el cor dels nostres rius, boscos, 
rases i, fins i tot, de l'entorn urbà, des de diverses perspectives. El diumenge 21 d'abril hi haurà una sortida guiada a les 
Deveses de Salt.  
 
Data: 20-21 de abril  
Lloc: Centre Cívic Ter, Girona.  
Organitza: Ajuntament de Girona. 
 
Per a més informació:  
www.girona.cat/web/lacaseta/6esjornadamn.pdf 
 
Dia Internacional de la Sensibilització cap al Soroll 2013 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Sensibilització pel Soroll 2013, Sabadell acollirà una jornada de 
treball-intercanvi-reflexió i co-creació orientada al sector de l'acústica i gestió del soroll públic i privat. Es durà a terme al 
Casal Pere Quart, a la Rambla, número 69 de Sabadell el dia 24 d'abril de 2013, de 9 a 18h. 
 
La jornada és gratuïta, cal inscripció prèvia amb data límit 12 abril 2013. Les places són limitades. Addicionalment si s'està 
interessat/da en presentar una solució acústica i/o proposar una problemàtica en l'espai de co-creació, s'ha d'especificar en 
el formulari d'inscripcions. 
 
Data: 24 de abril  
Lloc: Casal Pere Quart, Rambla Nº 69, Sabadell. 
Organitza: Ajuntament de Sabadell, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Col·legi Oficial d’Engiyers Tècnics i 
Graduats en Enginyeria de Telecomunicació de Catalunya (COETTC) y Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica - 
Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC). 
 
Per a més informació:  
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/soroll.pdf 
http://www.sabadell.cat/ca/jornada-soroll-2013 
 
ISO 50001: Sistemes de gestió de la energia 
Curs que té per objectiu aportar als participants els coneixements per aconseguir implantar a les seves organitzacions, un 
sistema de gestió de l'energia segons els requisits de la nova norma ISO 50001.  
 
Data: 2 de mayo 
Lloc: Ingecal, c/ Antoni Bell 2, 08174 Sant Cugat del Vallès. 
Organitza: Ingecal 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/maig
/02052013%20curs%20ISO%2050001/ING1313%20ISO50001_2maig.pdf 

Maneig i prevenció de riscos amb la fauna tropical 
L'Institut de Biodiversitat Tropical presenta un curs fonamental per moure per la selva, per poder reaccionar davant 
situacions de perill i saber manipular correctament la fauna que ens podem trobar o que ens pot trobar. Al llarg d'aquest 



 
25

curs, s'aprendrà a adequar per poder endinsar-se en qualsevol ecosistema, passant per rius, selves i els esculls de corall i 
conèixer els veritables riscos, com evitar i com afrontar-los. 
 
Tot això amb la finalitat d'estar a punt per anar a la selva i realitzar projectes d'investigació, conservació o voluntariat o, si 
ho desitja, conduir grups per les selves del planeta. En un segon bloc del curs, es podrà posar en pràctica tot l'aprenentatge 
a l'Amazònia. Els participants que facin el primer bloc obtindran un certificat acadèmic del IBT. I aquells que facin els dos 
blocs (curs i experiència pràctica) obtindran el carnet de maneig de fauna, indispensable per treballar amb aquesta 
organització i entitats adherides de tot el planeta, així com a la xarxa neotropical d'estacions biològiques. 
 
Data: 4-6 de mayo 
Lloc: Rodalies de Barcelona. Catalunya. 
Organitza: Institut de Biodiversitat Tropical (IBT) 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/juliol/
Poster.pdf 
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