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El model energètic de Catalunya i la ralentització de la implantació de les energies renovables 
 
El sector de les energies renovables no està complint amb els objectius que la Generalitat de Catalunya havia fixat. La 
potència instal·lada al desembre de 2011 era una quarta part inferior a la prevista pel Pla d’Energia, que es presentava com 
un full de ruta per definir el model energètic del país a mitjà termini. De fet, si descompten l’energia hidràulica, la producció 
de la qual es du a terme en instal·lacions que porten anys funcionant, el panorama és fins i tot més desencoratjador, en el 
sentit que els avenços en el sector són molt poc significatius, de manera que, en realitat, Catalunya està bastant lluny de 
complir amb el programa de transformació del seu model energètic que el Govern de la Generalitat havia fixat. 
 
Això significa, en particular, que la dependència exterior i la incidència de fonts d’energia no renovables, en el conjunt del 
subministrament continuen essent molt significatives, de manera que els objectius de sostenibilitat i autonomia en el sector, 
que defineixen qualsevol política energètica raonable en el moment actual, no es compleixen. 
 
Segons el Govern, els obstacles principals en el desplegament del nou model energètic són l’oposició ciutadana a projectes 
concrets i la manca de finançament per dur-los a terme. Si bé la segona causa està òbviament vinculada a la crisi 
econòmica, la primera té a veure amb la confluència d’una cultura NIMBY molt implantada en el país i la incapacitat de 
l’Administració per conduir processos participatius realment representatius i eficaços. 
 
En aquest sentit, sembla clar que, més enllà de la fixació d’objectius, plenament desitjables en relació amb el model 
energètic, és necessària una tasca d’educació ciutadana i transformació administrativa per dur a terme amb èxit els canvis 
substancials que la crisi econòmica i la crisi ambiental que vivim exigeixen. 
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Internacional:  
 
Ecologistes frenen caça de balenes a Antàrtida 
Un vaixell d'activistes de "Sea Sheperd" ha interromput la temporada de caça de la flotilla balenera japonesa després d'un 
enfrontament en aigües de l'Antàrtida, van confirmar avui fonts de l'ONG.  
 
El navili ecologista Bob Barker va aconseguir anit desviar de la seva ruta als vaixells japonesos, encapçalats pel buc Nisshin 
Maru, utilitzant làser i evitant l'assetjament dels baleners, va informar en un comunicat l'ONG.  

 
Els enfrontaments es van produir a 97 quilòmetres de la costa antàrtica, 
dins de la Zona d'Exclusió Econòmica Australiana, on la flota japonesa 
estava caçant il·legalment, segons va afirmar Paul Watson, president de 
"Sea Sheperd".  
 
Watson va explicar que el vaixell Bob Barker, capitanejat pel capità suís 
Peter Hammarstedt, va aconseguir evitar les maniobres i els cables 
llançats des dels baleners, que també van utilitzar llums potents per 
desfer-se dels ecologistes.  
 
"El capità Hammerstedt i la seva tripulació s'han enfrontat valentament a 
tota una flota balenera i l'han obligat a fugir. No hi ha dubte que és un 
conflicte perillós, però també és molt efectiu", va apuntar l'activista.  
 

"La quota de caça de la flota ballenera japonesa es veurà molt reduïda aquesta temporada i nosaltres estem llests per 
tornar una altra vegada la temporada que ve si decideixen continuar caçant il·legalment balenes al Territori Antàrtic 
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Australià i a la Zona d'Exclusió Econòmica Australiana", va agregar.  
 
En 2011, Japó va suspendre dos mesos abans del previst la pesca de cetacis en l'Oceà Antàrtic a causa de l'assetjament de 
Sea Shepherd, que en els últims anys ha dut a terme abordatges, llançament d'àcids corrosius o encadenaments dels seus 
activistes als baleners japonesos.  
 
El país asiàtic va abandonar la caça de balenes en 1986 després d'una moratòria internacional, encara que la va reprendre 
en 1987 després d'al·legar motius científics i va començar a efectuar expedicions a l'Antàrtida en nom de l'Institut 
d'Investigació de Cetacis. 
 
Font: 
Econotícias (7 de Març de 2012) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/62794/Ecologistas-frenan-caza-ballenas-en-Antartida 
 
Fragorosa i a les fosques, així va ser la ruptura del glacial Perito Moreno 
La fragorosa i cíclica ruptura del dic de gel que separa el braç Rico i el Canal dels Témpanos del Llac Argentí va ocórrer prop 
de les 04.00 hora local (07.00 GMT), quan pràcticament no quedava gent en els miradors del Parc Nacional Les Glaceres, a 
la meridional província de Santa Cruz.  
 
"El baluern va ser grandíssim però va ocórrer en un moment en què 
plovia de forma torrencial. No hi havia gairebé ningú, només els 
nostres companys del Parc Nacional que seguien el procés des d'un 
refugi", va explicar Carlos Corvalán, intendent de la reserva natural.  
 
Corvalán va recordar que la glacera "va trencar de nit, com en 2006" 
i va precisar que la càmera que va transmetre el procés de ruptura 
per la web va rebre aquest dissabte, quan s'esperava l'espectacle 
amb gran expectació, 1,8 milions de visites. 
 
El procés de ruptura, que s'havia iniciat el dimecres passat, està 
provocat per la pressió de les aigües sobre el dic de gel, que 
comença a esquerdar-se fins a formar un buit en forma d'arc que ho 
afebleix i acaba per esfondrar-se. 
 
Les últimes ruptures es van donar en 1988, 2004, 2006 i 2008.  
 
A causa del fenomen en els últims dies va créixer significativament el nombre de visitants al Parc Nacional Les Glaceres, que 
en la temporada d'estiu sol ser d'unes dues mil 500 persones per dia.  
 
El Perito Moreno, d'uns 200 quilòmetres quadrats d'extensió, està situat sobre la serralada dels Andes, límit natural entre 
Argentina i Xile, i és un dels pocs del món que es manté estable, sense retrocedir com a conseqüència de l'escalfament 
global. 
 
El front de la glacera mesura uns 2,8 quilómetres de llarg i té una alçada d’uns 70 metres per sobre el nivell de les aigües 
del llac , encara que la paret de gel arriba a la seva llera. 
 
Font:  
informador.com.mx 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/361387/6/estrenduosa-y-a-oscuras-asi-fue-la-ruptura-del-glaciar-perito-
moreno.htm 
 
Camerun xifra en 128 els elefants aniquilats des de gener 
128 elefants assassinats des de gener. És el dramàtic balanç que ha fet el Govern de Camerun a través del seu ministre de 
Comunicació, Issa Chiroma Bakary, sobre la caça furtiva d'aquests animals en la reserva natural de Bouba Ndjida, al nord 
del país.  
 
L'Executiu camerunès assegura que "els recomptes continuen", per la qual cosa la xifra podria augmentar, però 
desmenteixen els "més de 300" que es van anunciar en diversos mitjans.  
 
A principis de mes, l'Executiu camerunès va enviar un centenar de soldats al parc de Bouba Ndjida per expulsar als caçadors 
furtius que operen a la zona. Però Chiroma va asseverar que la citada reserva "és un espai de 200.000 hectàrees, la qual 
cosa fa difícil el seu control malgrat la presència de les Forces de Seguretat". 
 
Les mesures anunciades pel Govern camerunès inclouen la construcció de carreteres i un reixat al parc, l'augment del 
nombre de guardes forestals i la intensificació de controls policials a la zona per vigilar el tràfic d'ivori. Així mateix, el 
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responsable de Comunicació de Camerun va advocar per la redistribució entre les poblacions autòctones dels beneficis 
generats pel parc, ja que així fomentaran la col·laboració amb les Forces de Seguretat per denunciar el furtivisme. 
 
El passat 28 de febrer l'organisme responsable de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de 
Fauna i Flora Salvatge (CITES) va denunciar la matança de 450 paquiderms a Bouba Ndjida. Així mateix, el CITES va 
apuntar que la matança massiva d'elefants a Camerun no és un succés aïllat. "És una tendència que s'ha detectat 
últimament a diversos països, on caçadors dotats d'armament sofisticat delmen la població d'elefants", segons el director 
general de la CITES, John Scalon. 
 
Els elefants són cobejats per l'ivori dels seus ullals, que no només es canvia per diners, sinó també per "armes i municions 
destinades a conflictes en països veïns", va dir el responsable de l'organisme, dependent de l'ONU.  
 
Font: 
Público (6 de Març de 2012) 
http://www.publico.es/ciencias/425048/camerun-cifra-en-128-los-elefantes-aniquilados-desde-enero  
 
Indis de Brasil venen drets sobre terres amazòniques 
Indis de l'ètnia mundurucú van cedir els seus drets sobre 23.000 quilòmetres quadrats de terres en l’ Amazonia brasilera a 
l'empresa irlandesa Celestial Green Ventures, una de les companyies capdavanteres al mercat mundial de carboni, ha 
informat avui la premsa local. 
 
El negoci, per 120 milions de dòlars, no va comptar amb l'aval de tota la tribu i està sent investigat pel Govern brasiler, que 
qüestiona els 30 anys de vigor del contracte que impedeix a la comunitat indígena l'extracció legal de fusta i els cultius 
agrícoles, segons revela el diari O Estado de Sao Paulo. 
 
Les terres estan en el municipi de Jacareacangá, a l’Estat del nord, Pará, i les autoritats temen que la cessió dels drets 
atemptin contra la biodiversitat i el desenvolupament d'aquest poble indígena, apunta el diari, que va tenir accés al 
contracte. 
 
Una altra de les clàusules qüestionades és la del lliure accés de la companyia als territoris indígenes, que per llei són 
autònoms d'autoritzar o no l'entrada de persones alienes a la seva comunitat, fins i tot del propi Exèrcit brasiler. 
 
Els crèdits de carboni 
 
L'estatal Fundació Nacional de l'Indi (Funai) ha registrat trenta contractes similars entre ètnies indígenes i empreses 
europees dedicades a la comercialització de crèdits de carboni, un mecanisme pel qual es compensa l'emissió de gasos 
hivernacle per part de les companyies industrials, principalment de les grans potències. 
 
Celestial Green Ventures té 16 projectes a l’ Amazonoa brasilera, que sumen gairebé 200.000 quilòmetres quadrats i 
equivalen al doble de la superfície de Portugal. 
 
Accions de biopirateria 
 
La ministra del Medi ambient, Izabella Teixeira, ha afirmat al respecte que Brasil ha de "evitar que oportunitats per avançar 
en la valorització de la biodiversitat disfressin accions de biopiratería". 
 
El representant de l'empresa a Brasil, Ciaran Kelly, ha manifestat per la seva banda que tots els contractes passen per un 
"rigorós procés de consentiment lliure, previ i informat", per part de les comunitats indígenes i que atén les normes 
internacionals de la regulació del medi ambient.  
 
Font: 
Efeverde (12 de Març de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/indios-de-brasil-venden-derechos-sobre-tierras-amazonicas 
 
Mesuren la contaminació de Xina des de l'espai. 
Hi ha una llegenda urbana que diu que la Gran Muralla Xinesa és l'única construcció creada per l'ésser humà que es pot 
veure des de l'espai. Però és això, una llegenda urbana. És a dir, que és mentida. Però el que sí començará a poder-se 
veure des de l'espai és la contaminació de Xina. 
 
Un equip d'investigadors de les universitats de Yale i Columbia, juntament amb el Battelle Memorial Institute, ha usat dades 
provinents de satèl·lits per obtenir dades sobre les concentracions de partícules fines a Xina. Aquests mesuraments a través 
de satèl·lit no són perfectes, però sí ofereixen les primeres estimacions mitjanes de les concentracions a nivell del sòl i de 
forma anual dels contaminants PM 2,5. 
 
Les PM 2,5 són partícules de 2,5 micrones o menys de diàmetre i poden causar greus problemes de salut.  
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En totes les ciutats del món hi ha, ja que deriven dels gasos contaminants dels cotxes, però a Xina s'ha convertit en un dels 
majors problemes mediambientals del país. S'ha convertit en un focus de les campanyes de seguretat pública de Xina en els 
últims mesos. Aquestes partícules fines són capaces de penetrar en els pulmons i arribar a la sang. Poden produir asma, 
malalties cardiovasculars i càncer. 
 
La pregunta que sorgeix llavors és com és possible mesurar 
partícules microscòpiques des de l'espai? 
  
El que mesuren els científics és la profunditat òptica 
d'aerosols (AOD), una mesura del grau en què les partícules 
eviten la transmissió de llum a través de l'absorció o la 
dispersió. 
 
Gràcies a algorismes, models i programes informàtics que 
processen la informació, es pot fer un càlcul aproximat 
d'aquestes perilloses partícules. 
 
Hi ha diferències regionals i de climatologia que cal tenir en 
compte per al càlcul, però la mesura és bastant aproximada. 
 
Les concentracions de PM 2,5 s'expressen en termes d'exposició mitjana per província o municipi. Així, les concentracions de 
PM 2,5 a les zones més densament poblades dins d'una província és major que la mitjana provincial de les àrees 
perifèriques o escassament poblades.  
 
Els resultats llancen que totes les regions excepte quatre províncies i Taiwan tenen una mitjana d'exposició a les PM 2,5 
anuals per sobre dels nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), fixada en una mitjana anual de 10 
micrograms per metre cúbic.  
 
Haurien de fer aquest mesurament en altres països del món: Espanya, Mèxic, Itàlia… 
 
Font:  
Ecologia Verde 
http://www.ecologiaverde.com/miden-la-contaminacion-de-china-desde-el-espacio/#more-6881 
 
Europa: 
 
Wifi ‘NO’ a les escoles 
El col·lectiu Escola sense Wifi demana al president del Govern, Mariano Rajoy, als ministres de Sanitat i Educació i en 
general a tota la classe política prenguin nota i obrin en conseqüència amb les recomanacions que en relació a l'exposició de 
la població a camps electromagnètics es van plasmar en la Resolució 1815 de maig de 2011. 
 
En aquesta Resolució, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa insta als estats membres a protegir la salut de la 
població, especialment la dels nens, enfront d'aquest tipus de radiacions d'alta freqüència (com les emeses per wifi), 
recomanant donar preferència a les escoles a les connexions per cable enfront de les sense fils.  
 
Aquesta recomanació ve avalada per la decisió de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), dependent 
de l'OMS, de classificar aquest tipus de radiacions (wifi, mòbils, DECT, etc) l'1 de juny de 2011 com a “agent cancerÍgen per 
a humans tipus 2B” sobre la base de 2.000 estudis amb evidències. 

 

1.- El col·lectiu Escola sense Wifi exigeix al Govern central mesures 
concretes per disminuir significativament els nivells de contaminació 
electromagnètica als quals està exposada tota la població de forma 
indiscriminada, afectant de manera especial a nens/es i adolescents. 

• Establir per llei per als nens/es en general, i especialment a les 
escoles, l'ús de sistemes d'accés a internet a través de connexió per 
cable, en lloc de la connexió sense fil wifi com imposa cadascun dels 
Convenis signats per l'anterior ministre d'Educació, el Sr. Gabilondo, i 
els Consellers autonòmics d'Educació, així com regular estrictament 
l'ús de telèfons mòbils pels i les escolars en el recinte escolar i la 
substitució de telèfons DECT per telèfons amb cable.  

Demanem a més que per llei es declarin les escoles “Zona Blanca” sense contaminació electromagnètica.  

 

Font: Ecología verde 
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• Tal com es demana en la Resolució 1815, dissenyar i implementar, en l'àmbit dels diferents ministeris (Educació, Medi 
ambient i Sanitat), campanyes d'informació dirigides a ensenyants, pares i mares i nenes/ns sobre el bon ús de les 
tecnologies de la informació, per evitar els riscos específics de l'ús precoç, indiscriminat i perllongat dels telèfons mòbils i 
altres dispositius que emeten microones, tot això amb la participació de les associacions d'afectats/ades. 

2.- Destacar que el col·lectiu Escola sense Wifi s'expandeix, ja que comptem amb organitzacions socials com a Ecologistes 
en Acció, amb més de 300 grups; la C.I.A.V. (Confederació Espanyola d'Associacions de Veïns), amb més de 3.000 
associacions de veïns-as; la F.R.A.V.M. (Federació Regional d'Associacions de Veïns de Madrid), amb 250 associacions de 
veïns-as; la Plataforma estatal contra la contaminació electromagnètica, així com nombroses organitzacions d'afectats-as per 
la contaminació electromagnètica d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Euskadi, Galícia, Navarra, Murcia, 
etc. (vegeu el llistat de col·lectius de recolzo en http://www.escuelasinwifi.org/colectivos.html). 
 
EL COL·LECTIU DE LA CAMPANYA ESCOLA SENSE WIFI  

Com a membres de la PECCEM-Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética: Francisco Canella en 
representació de la FRAVM-Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid; Jabier Pérez, en representació de 
COVACE-Coordinadora Vasca de Afectados-as por Campos Electromagnéticos; Irune Ruiz, en representación de Ecologistes 
en Acció; Asunción Laso, en representació de AVAATE- Associació Vallisoletana de Afectados por Antenas de 
Telecomunicaciones i de la Coordinadora de la PECCEM; i Irina Rodríguez de la Flor, coordinadora de ‘Escola sense wifi’ i 
directora de la Organización para la Defensa de la Salud, integrada dins de la Fundación Vivo Sano. 

Font: 
Econoticias (12 de Març de 2012) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/62936/Wifi-NO-escuelas 
 
Alemanya retalla les subvencions a les solars 
Alemanya és capaç de produir tanta energia solar com la resta del món. Però ara el seu govern proposa dràstiques 
retallades en els subsidis als panells, argumentant que la demanda és tan alta que no pot mantenir aquesta tecnologia. ` 

El país té una capacitat de producció de més de 25.000 megavats. Solament al desembre de 2011, va afegir la xifra rècord 
de 7.500 megavats al seu parc solar. Que equival en mitjana a cinc centrals nuclears. En els dies buidats, el sol pot aportar 
fins al 25 per cent de l'energia del país.  

L'èxit de l'energia solar a Alemanya es deu a una generosa política de subsidis per promoure les fonts renovables, 
especialment les cèl·lules fotovoltaiques. El sistema de subvencions obliga a les empreses públiques a pagar-los als 
ciutadans que generen la seva pròpia energia solar, per exemple, amb panells en els sostres de les seves cases.  

També hi ha cooperatives que lloguen espai en els terrats d'edificis públics per col·locar allí mòduls solars. Amb els anys, la 
capacitat energètica alemanya va més que duplicar l'objectiu que s'havia plantejat el govern. Però a finals del mes passat, 
els ministres Norbert Röttgen, d'Ambient, i Phillip Rösler, d'Economia, van proposar un pla per retallar gairebé en un 30 per 
cent els subsidis a l'energia solar.  

La decisió es va prendre després que Gran Bretanya, Itàlia i França realitzessin retallades similars l'any passat. A Alemanya, 
les subvencions ja s'havien reduït a la meitat en els últims tres anys. Röttgen i Rösler van proposar el 23 de febrer que les 
retallades s'engeguessin el 9 de març, deixant així menys de dues setmanes de preparació. Això va causar indignació en la 
indústria solar i entre els ambientalistes, que va derivar en protestes davant la berlinesa Porta de Brandenburg.  

En una carta oberta a la cancellera Angela Merkel, l'associació de la indústria solar, BSW-Solar, adverteix que les retallades 
proposades perjudicaran «la posició d'Alemanya com a exemple internacional en matèria d'energia solar». Davant els 
anuncis del govern de Merkel, els empleats del fabricant nord-americà de panells First Solar en l'estat alemany de 
Brandenburg solament treballen ara mitja jornada.  

No és clar per què les autoritats volen retallar els subsidis. Segons algunes fonts, la mesura busca canalitzar més diners cap 
a altres energies renovables, com l'eòlica. Però el motiu principal pot ser que, arran del seu èxit, els costos de la solar estan 
pujant massa per al govern.  

L'augment en la capacitat de producció al desembre va obligar a les autoritats a atorgar subsidis per més de 8.000 milions 
d'euros. Les empreses d'electricitat, obligades a pagar-los als ciutadans que tenen panells, traslladen els costos extra als 
seus clients en la factura de l'electricitat. El govern per tant augura que es reduiria la càrrega financera que pesa sobre els 
consumidors si es baixen els subsidis. 

Font: 
Euroxpress (12 de Març de 2012) 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2012/3/12/alemania-recorta-las-subvenciones-a-las-solares/ 
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Els boscos europeus estalviarien emissions a l'atmosfera si es gestionessin millor 
Els boscos i les terres agrícoles cobreixen més de les tres quartes parts del territori de la UE i emmagatzemen d'una forma 
natural grans quantitats de carboni, impedint que arribi a l'atmosfera. Els boscos europeus creen més de dos milions de llocs 
de treball, protegeixen el sòl i els assentaments humans i regulen les fonts d'aigua i la temperatura.  
 
La Comissió Europea inicia ara els primers passos per establir una política de gestió i mesura d'aquests gasos i incloure'ls en 
les accions contra el canvi climàtic de la UE, en compliment del compromís que a aquest respecte es va assumir en l'última 
Conferència del Clima de l'ONU, celebrada a Durban. Els sectors agrícola i forestal són els últims grans marcs que manquen 
de normes comunes en els vint-i-set.  
 
Malgrat l'enorme benefici que els boscos i les prades presten al clima, la cura que el carboni emmagatzemat en els arbres i 
en els sòls no s'escapi a l'atmosfera ha estat vinculada sempre a les bones pràctiques dels propietaris. Quan es revisin les 
normes de comptabilitat i s'estableixin normes comunes els agricultors i silvicultors podran ser recompensats dins de la 
Política Agrària Comuna (PAC) per la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic.   
 
La proposta de la CE obliga a cada Estat membre a adoptar plans d'acció per incrementar l'absorció de carboni i disminuir 
les emissions de gasos d'efecte hivernacle en els boscos i sòls de tota la UE. Si els diferents països volen altres compromisos 
ho podran fer més tard una vegada que aquestes normes inicials hagin provat la seva efectivitat.  
 
La bona gestió forestal és fonamental per afrontar el canvi climàtic. Els boscos tenen una gran capacitat per emmagatzemar 
CO2, responsable de l'efecte hivernacle, però també per produir-lo. La destrucció, l'explotació excessiva dels boscos o els 
incendis són el gran perill.  
 
Els arbres i els boscos atrapen el bióxid de carboni de l'atmosfera i el converteixen, a través de la fotosíntesi, en carboni que 
emmagatzemen en la fusta i la vegetació en un procés que es denomina «fixació del carboni» que suposa un 20 per cent del 
pes d'un arbre. Però encara hi ha més, el propi arbre, funciona com a «embornal de carboni» i la matèria orgànica, l'humus 
que es forma en els sòls dels boscos per la descomposició de la matèria vegetal que cau, actua al seu torn com a dipòsit de 
carboni.  
 
Segons l'Agència de l'ONU per a l'Agricultura i l'alimentació www.fao.org/index_es.htm (FAO), en total els boscos del planeta 
i els seus sòls emmagatzemen més d'un bilió de tones de carboni, el doble del que sura en llibertat. L'ús de biomassa 
procedent de les zones forestals, encara que allibera bióxido de carboni a l'atmosfera, es compensa si la gestió és sostenible 
i es planten nous arbres.  
 
Els boscos europeus també estan amenaçats pel canvi climàtic. Incendis, sequeres, espècies amenaçades o que 
s'extingeixen són alguns dels problemes fonamentals. Un informe del Parlament Europeu preveu que algunes espècies com 
el faig desapareixeran de la conca mediterrània així com els bolets, xampinyons i algunes herbes si no es duu a terme una 
ràpida, eficient i sostenible gestió. 
 
Font: 
Euroxpress (12 de Març de 2012) 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2012/3/12/los-bosques-europeos-ahorrarian-emisiones-a-la-atmosfera-si-se-
gestionaran-mejor/  
 
Eficiència Energètica. Unió Europea 
El Comitè de les Regions emet el Dictamen sobre L'Eficiència Energètica. 
 
El Comitè de les Regions en el Dictamen emès sota el títol “L'Eficiència energètica”, acull amb satisfacció la proposta de 
Directiva relativa a l'eficiència energètica i per la qual es deroguen les Directives 2004/8CE i 2006/32/CE, i les mesures 
relatives a l'eficiència energètica propostes per la Comissió per a l'assoliment de l'objectiu d'un 20% d'estalvi d'energia 
primària en 2020.  
 
Si bé, considera que la Directiva proposta té algunes llacunes i deficiències en matèries com la restricció dels sectors 
d'aplicació de les mesures adoptades, l'absència d'objectius nacionals obligatoris que, com molt ràpid, s'establirien en 2014; 
a la reducció del paper dels agents regionals i locals; l'absència de mesures de sensibilització dels ciutadans, al marge de les 
adoptades per promoure la informació en temps real als consumidors sobre el consum d'energia; l'absència de mesures per 
desenvolupar i recolzar la formació dels agents del mercat, en particular dels experts i artesans de diversos oficis relacionats 
amb l'eficiència energètica; el preveure la possibilitat que els Estats membres alliberin de les obligacions relatives a 
l'establiment de mesures vinculants, en particular de les mesures relatives als mecanismes d'obligacions en matèria 
d'eficiència energètica i dels plans de desenvolupament de la cogeneració d'alta eficiència; i, al seu torn, rebutja la proposta 
que conté la Directiva d'imposar al sector públic un índex anual de renovació dels seus edificis del 3% i l'adquisició de 
productes, serveis i edificis d'alta eficiència energètica. Al mateix temps que posa en relleu la importància de les accions a 
nivell europeu en matèria d'eficiència energètica per garantir l'aplicació dels objectius d'estalvi, la coherència i l'eficiència de 
les diferents mesures i per evitar distorsions de la competència entre els Estats membres; al mateix temps assenyala que, 
evidentment, aquestes accions han d'aplicar-se a nivell nacional, regional i local. Qüestions relatives a l'eficiència energètica 
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que són essencials per a la lluita contra el canvi climàtic i el control del consum d'energia i per a l'assoliment d'un creixement 
econòmic sostenible, responsable i integrador. 
 
Font: 
Actualidad Jurídica Ambiental (23 de febrer de 2012) 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=7753 
 
Plataforma europea d'adaptació al clima 
La Plataforma Europea d'Adaptació al Clima (CLIMATE-ADAPT), una eina interactiva d'Internet sobre l'adaptació al canvi 
climàtic, es posa en línia avui en l'Agència Europea de Medi ambient (AEMA) amb seu a Copenhaguen. Connie Hedegaard, 
Comissària Europea d'Acció pel Clima, s'ha sumat a Anada Auken, Ministra de Medi ambient de Dinamarca, i a la Directora 
Executiva de la AEMA, Jacqueline McGlade, per a la seva engegada. La Plataforma Europea d'Adaptació al Clima és una 
plataforma d'accés públic en Internet (http://climate-adapt.eea.europa.eu) ideada per donar suport als responsables polítics 
locals, regionals, nacionals i europeus de cara a la formulació de mesures i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. Adaptar-
se consisteix a anticipar els efectes adversos del canvi climàtic i a prendre les mesures apropiades a fi d'evitar o reduir al 
mínim els danys que pot causar. 
 
Font: 
Agència Europea del Medi Ambient (27 de març de 2012) 
http://climate-adapt.eea.europa.eu 
 
Espanya: 
 
El 99% de les empreses espanyoles recicla 
El 85% de les grans empreses espanyoles es preocupa pel medi ambient, el 99% recicla els seus residus i el 90% controla 
la seva despesa energètica, segons l'estudi "Cap a una oficina verda", divulgat avui. 

El document s'ha elaborat després de consultar a 97 empreses espanyoles, la majoria amb seus a Madrid i Barcelona, 
dedicades a diferents sectors de l'economia.  

Segons les dades recaptades, un 85% de les empreses enquestades compta amb un responsable ambiental i el 88% avalua 
regularment les bones pràctiques dels seus proveïdors.  

Un 93% emmagatzema i gestiona correctament els residus perillosos generats, que es lliuren a un gestor autoritzat i gairebé 
la totalitat de la mostra realitza una recollida selectiva de residus urbans separats en paper, vidre, envasos de plàstic, brick i 
metall.  

L'informe també demostra que el 64% prioritza les polítiques de sostenibilitat en les seves gestions i que el 47% de les 
empreses analitza la qualitat de l'aire de les seves instal·lacions, sobretot les que es dediquen al turisme i l'oci. 
Entre les raons que es destaquen per explicar aquestes pràctiques, l'estudi assenyala la reducció de despeses i complir amb 
la normativa vigent. 

Aquesta és la segona edició del document "Cap a una oficina verda", elaborat per les consultores Garrigues Medi ambient, 
Aguirre Newman i Aire Net, dedicades a assessorar a empreses sobre les bones pràctiques mediambientals i divulgat a 
través d'internet. 
 
Font: 
EFE (5 de Març de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/el-99-de-las-empresas-espanolas-recicla 
 
El Govern espanyol activa un dispositiu extraordinari de reforç per a l'extinció d'incendis forestals 
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient d'Espanya ha activat de forma extraordinària un dispositiu per reforçar 
la labor dels mitjans que actuen durant el període hivernal en l'extinció d'incendis forestals, com a mesura preventiva davant 

la situació de sequera que s'està produint en la major part del territori nacional.  
 
Per a això, el Ministeri ha decidit pre-alertar a part de l'operatiu de les brigades 
preventives que, actualment, realitzaven tasques d'esbrossi, podes i altres 
treballs forestals, i a Equips de Prevenció Integral d'Incendis Forestals (EPRIF) 
que desenvolupaven labors de sensibilització de diversa índole en col·laboració 
amb les Comunitats Autònomes.  
 
L'objectiu és reforçar els treballs d'extinció d'incendis forestals amb els mitjans 
del Ministeri ja disponibles en l'actualitat. 
 

Foto: Mecinabombaron.com 



 
8

Les brigades de labors preventives pre-alertades s'han incorporat a les bases de Laza (Orense), Tabullo (León), 
Pinofranqueado (Càceres) i Port del Pico (Àvila).  
 
El dispositiu es mantindrà mentre la situació meteorològica no variï, recolzant així la labor del dispositiu habitual del període 
hivernal a les zones on es considerin necessàries. Quan les circumstàncies es normalitzin, el dispositiu de brigades 
preventives i els equips EPRIF tornaran a desenvolupar els seus treballs habituals. 
 
Font: 
Ecoestrategia (6 de Març de 2012) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-15 
 
Bilbao serà la capital de la lluita contra el Canvi Climàtic 
El Basque Center for Climate Change (BC3) analitzarà aquest dijous i divendres, en un workshop a Bilbao, la mitigació de 
gasos d'efecte hivernacle d'Espanya en el sector agroforestal. Amb aquesta iniciativa, es pretén impulsar una futura xarxa 
d'investigació estatal per "canalitzar el rol d'Espanya en iniciatives internacionals" en aquest camp, segons han explicat els 
seus responsables. 

El congrés, que es desenvoluparà en el Museu Marítim de Bilbao, comptarà amb una conferència plenària a càrrec de Jean 
François Soussana, director científic de l'àrea de medi ambient de l'Institut Nacional d'Investigació Agrícola de França i premi 
Nóbel de la Pau en 2007 com a participant en el IPCC (Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic).  

Des del BC3, han destacat el consens existent en la comunitat científica internacional sobre les conseqüències dels gasos 
d'efecte hivernacle sobre el canvi climàtic, "un fenomen molt complex en el qual intervenen l'emissió de gasos com el diòxid 
de carboni, el metà i l'òxid nitrós causats per l'activitat humana, així com l'absorció d'alguns gasos directament per la massa 
vegetal que cobreix la terra i indirectament pels sòls".  
 
Segons han explicat, el sector agroforestal "està íntimament vinculat" amb aquest fenomen i, a més, "la seva gestió és 
especialment complexa a causa del rol del sector com a potencial embornal de carboni, així com per la peculiaritat que les 
principals emissions de gasos d'efecte hivernacle que es produeixen en aquest sector no són de diòxid de carboni, sinó de 
metà i òxid nitrós principalment, originats a través de complexos processos biològics i modulats en gran part per la gestió de 
les granges".  

Primer workshop  

Per això, el Basque Center for Climate Change ha organitzat "el primer workshop sobre mitigació de gasos d'efecte 
hivernacle d'Espanya centrat en el sector agroforestal", que ha denominat Remeia i amb el qual pretendre "col·locar la 
primera pedra" d'una futura xarxa d'investigació espanyola sobre mitigació dels gasos d'efecte hivernacle. 

El seu objectiu és "canalitzar la participació d'Espanya en diverses iniciatives internacionals de recent creació". "Entitats com 
l'aliança global d'investigació de gasos hivernacle en l'agricultura o l'EU FACCE JPI (Joint Programming Initiative Agriculture, 
Food Security and Climate Change) requereixen d'una articulació d'àmbit nacional per aconseguir una major efectivitat en la 
mitigació del canvi climàtic", han assenyalat. 

Font: 
Econoticias (7 de Març de 2012) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-expertos-analizaran-jueves-bilbao-mitigacion-gases-
efecto-invernadero-sector-agroforestal-20120307160745.html 
 
Bacteris marins degraden un component d'abocaments de petroli. 
Científics de l'Estació Experimental del Zaidín (CSIC), a Granada, han identificat un grup de bacteris marins capaços de 
biodegradar, és a dir alimentar-se i eliminar, naftaleno. Aquest compost derivat del refinat del petroli és molt freqüent en els 
abocaments contaminants al mar. 
 
Per al procés d'aïllament d'aquests bacteris anaerobis -capaços de viure sense oxigen perquè respiren nitrat- es van prendre 
mostres del fons marí, prop de les illes Cíes (Galícia), dos anys després de l'abocament del Prestige al 2004. El fuel es 
trobava entremesclat amb la sorra del fons, formant una contaminació per capes, tipus 'sandwich' de chapapote i sorra. 
 
Els microorganismes aïllats es van conrear en laboratori utilitzant un mitjà de creixement similar al que tenen en el seu 
entorn natural i es van alimentar només amb naftaleno. "Comencem amb uns cultius que contenien moltes espècies 
bacterianes, fins que, a poc a poc, es van ser seleccionant només aquelles capaces de degradar aquesta substància", explica 
Silvia Marqués Martín, investigadora de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) i responsable del projecte.  
 
El naftaleno és un compost molt tòxic per als organismes i la salut humana i, a més, es caracteritza per ser molt estable i 
difícil de destruir. "Per oxidar-ho químicament es necessiten mètodes potents i cars, que són també contaminants, per això, 
fer-ho biològicament és més net", assegura la investigadora del CSIC.  
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La dificultat estreba en l'escàs coneixement de microorganismes d'aquest tipus. "Se sap poc d'aquests bacteris perquè es 
troben en entorns menys accessibles, cal buscar-les en zones on no hi ha oxigen i són més difícils d'estudiar perquè són 
sensibles a la presència d'aquest", assenyala la científica. Per aquest motiu, i perquè el cultiu en laboratori pot durar mesos, 
el treball d'aïllament i identificació ha estat llarg, però compten amb els primers resultats. 

"Ara hem d'establir quina és la ruta de degradació que segueixen aquests bacteris per eliminar el compost, amb vista a 
futures aplicacions en altres zones contaminades per hidrocarburs", afirma Marqués Martín. 
 
La investigació és, segons els investigadors, nova perquè fins avui no s'ha descrit aquest procés en bacteris anaerobis que 
respirin nitrat utilitzant naftaleno. "Aquest coneixement és essencial per poder entendre i aplicar en el futur processos 
eficients de biorrecuperació de zones marines sense oxigen contaminades amb aquest tipus de compostos", assegura la 
investigadora. 
 
L'estudi, que conclou en 2013, es desenvolupa en col·laboració entre el grup de Biodegradació Anaeròbia d'Aromàtics del 
CSIC, dirigit per Marqués Martín, i un grup del Departament de Síntesi de la Facultat de Ciències Experimentals de la 
Universitat d'Almeria, dirigit per Ignacio Rodríguez García. "Nosaltres identifiquem els bacteris i ells són capaços de 
determinar l'estructura dels compostos presents en les mostres amb anàlisis químiques", conclou. 
 
Font: 
Público  
http://www.publico.es/ciencias/425711/bacterias-marinas-degradan-un-componente-de-vertidos-de-
petroleo-planetatierra 
 
Catalunya: 
 
Les renovables no compleixen el calendari 
El sector de les energies renovables no compleix les expectatives que havia traçat la Generalitat. El desembre passat, la 
potència instal·lada a Catalunya va ascendir a 3.684 megavats (MW), la qual cosa suposa una quarta part menys del previst 
pel Pla de l’Energia, que ara està en revisió. 
 
En realitat, el retard és major. Si s'exclou d'aquest recompte l'energia hidràulica –en la qual no es requereixen noves 
inversions perquè les centrals fa anys que estan en funcionament–, la potència verda instal·lada és un 47,3% inferior a la 
prevista per la Generalitat. L'any passat, més de la meitat de l'oferta d'energia va ser nuclear o importada. 
 
En aquest retard no tenen a veure els problemes legals per desenvolupar els 768 MW del concurs eòlic. Tampoc importa, 
ara com ara, la congelació d'ajudes per a nous projectes d'energies renovables, decretada pel Govern de Rajoy a l'inici de 
l'any; aquest decret farà més difícil l'avanç del sector. Fonts del sector i de la Generalitat reconeixen que aquest “retard 
estructural” té com a causes els problemes administratius, l'oposició veïnal i la falta de finançament per a alguns projectes. 
 
“Hi ha hagut dificultats per part de l'Administració, perquè abans les competències de medi ambient i d'energia estaven 
regides per partits diferents; es posaven traves i costava molt d'obtenir llicències”, apunta el sotssecretari del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials (Cetib), Manel Gastó. Des que es planteja una iniciativa fins que es materialitza passen 
diversos anys. A això s'afegeix l'oposició popular. “Ningú vol res; hi ha una contestació que pot ser raonada, però de 
vegades és gratuïta”, comenta l'expert en energia. 
  
“Estem emmanillats per les emocions i no s'acaben d'explicar les bondats dels nous projectes”, indica Mariano Marzo, 
professor de recursos energètics de la Universitat de Barcelona (UB). “Les decisions s'allarguen molt;s'obre un debat per a 
tot, això té un desgast polític i els gestors polítics s'acaben desanimant”, sosté el catedràtic.  
Excloent la generació hidràulica, l'energia verda més potent és l'eòlica, el desenvolupament de la qual està a la meitat del 
previst. Encara que existeixen projectes, aquests dependran de les subvencions que aprovi finalment el Ministeri d'Indústria. 
 
Reorientació 
 
La fotovoltaica, que va viure la seva febre de l'or entre 2007 i 2008, serà una de les quals menys creixerà a partir d'ara 
perquè necessita més primes per ser rendible; la Generalitat està reorientant els nous projectes des dels horts solars a les 
teulades. El biogàs té un desenvolupament pausat, amb nou plantes obertes i quinze en tramitació o en construcció. La 
biomassa està molt endarrerida: existeixen tres plantes i hi ha 21 projectes;la Generalitat està pressionant perquè la llei 
reconegui l'excepcionalitat d'aquesta energia verda. Quant a la solar termoelèctrica, no hi ha ni un megavat, a l'espera que 
s'acabi l'hort de Les Borges Blanques (Garrigues), propietat de Comsa Emte i Abantia. “De totes maneres, les previsions són 
càlculs; no es pot obligar a ningú al fet que inverteixi”, afirmen fonts del Institut Català d’Energia. 
 
L'altra cara de la moneda són els cicles combinats, que s'activen quan, per exemple, els molins de vent deixen de girar, i 
que reben unes primes de disponibilitat. Segons Març, “estem sobredimensionats” i per això, la majoria treballa molt per 
sota del llindar de rendibilitat. 
 
Font: 
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Expansión (12 de Març de 2012) 
http://www.expansion.com/2012/03/08/catalunya/1331236645.html 
 
El centre MónNatura dels Pirineus acull quatre noves espècies protegides 
El centre MónNatura Pirineus, situat a la comarca del Pallars Sobirà, ha ampliat les seves instal·lacions de fauna per acollir 
nous exemplars de quatre espècies protegides, una parella de trenca-osos, una marta, una gardunya i un urogallo. 
 
Segons ha informat avui l'Obra Social de CatalunyaCaixa, el centre lleidatà ha introduït aquestes quatre noves espècies en el 
marc de les seves actuacions de preservació de la fauna salvatge i la conservació de les espècies animals protegides. 
 
D'entre aquestes noves incorporacions, la institució destaca la del trenca-osos 
per tractar-se d'una espècie emblemàtica i per formar part del "Programa 
Europeu de Preservació d'Espècies en Perill" de la Fundació per a la  
Conservació dels Voltors (FCV) 
 
La incorporació dels nous animals ha generat la necessitat d'adequar les 
instal·lacions del centre, per la qual cosa s'ha ampliat el nombre de tancats on 
viuen. Actualment, el Centre de Fauna preserva un total d'onze espècies 
diferents. 
 
D'altra banda, l'Obra Social explica que davant la necessitat de fer un continu 
seguiment de la seva evolució, s'ha dotat al Centre de Fauna d'un sistema 
d'observació via càmeres de seguiment teledirigides des del propi centri 
MónNatura Pirineus. 
 
Un total de 7 càmeres instal·lades permeten, a més d'aquest necessari seguiment, obtenir imatges (fixes i de vídeo) dels 
comportaments d'aquestes espècies, fet gairebé impossible en la naturalesa. 
 
Font: 
Efeverde (13 de Març de 2012)  
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/el-centro-monnatura-del-pirineo-acoge-cuatro-nuevas-especies-protegidas 
 
Reclamen la retirada de 2.500 tones de residus tòxics d'un solar 
La Plataforma Prou Residus de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) ha tornat a demanar la retirada de les més de 
2.500 tones de residus que s'emmagatzemen en un solar de la localitat, segons ha informat l'entitat. 
El Parlament ha instat a la Generalitat a elaborar un estudi de l'afectació que ha pogut tenir en el sòl i en l'aire de la localitat 
la presència d'aquest tipus de residus durant anys. 
 
El portaveu de la plataforma, Joan Bonastre, ha explicat en declaracions a EFE que "el que volem és que retirin aquestes 
restes de la zona" i ha apuntat que "hi ha un perill evident perquè l'espai no està tancatt i és punt de trobada de molts joves 
de la població". 
 
Els residus s'emmagatzemen en les antigues dependències de l'empresa de productes químics Massó i Carol des que en 
2007 l'empresa va tancar i va traslladar la seva activitat 
 
Font: 
Efeverde (13 de Març de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/reclaman-la-retirada-de-2.500-toneladas-de-residuos-toxicos-de-un-solar 
 
Catalunya inicia els treballs de restauració de la zona afectada pels incendis forestals al Parc Natural de l'Alt 
Pirineus 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha iniciat els treballs de restauració de la zona 
del Parc Natural de l'Alt Pirineus afectada pels incendis forestals de Baix Pallars i de Soriguera. Dijous passat 8 de març es 
va declarar un incendi forestal, que va afectar als municipis de Baix Pallars i de Soriguera, amb un total de 400 ha 

aproximadament, de les quals 25 són del Parc Natural de l'Alt Pirineus, a la 
zona de l’Arboló.  
 
Els treballs de restauració serviran per reduir el grau d'afectació de l'incendi, 
perquè la zona afectada del Parc té un valor natural, social i paisatgístic molt 
important.  
 
L'incendi ha cremat tot l'entorn del Santuari romànic de la Verge de l’Arboló, 
patrona del Pallars, on es realitza un romiatge popular amb centenars de 
persones el primer diumenge de maig.  
 

Foto: biolib.cz 

 
Foto: 1.bp.blogspot.com 
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El santuari no va resultar afectat però si el seu camí d'accés a peu, el qual forma part d'un dels itineraris més freqüentats 
del Parc Natural.  
 
El camí ha resultat afectat amb caiguda de pedres i troncs cremats, s'han cremat la major part de les baranes de fusta de 
seguretat del camí i diversos bancs, alguns senyals s'han espatllat, i una part important dels arbres del bosc de de l'entorn 
han estat calcinats pel foc.  
 
Per reduir el grau d'afectació de l'incendi, des del Parc Natural de l'Alt Pirineus, El Departament d'Agricultura ha iniciat els 
treballs de restauració del camí i el bosc de l'entorn del Santuari de l’Arboló a través del Servei de Manteniment del Parc, 
contractat a l'empresa pública adscrita al Departament d'Agricultura, Forestal Catalana SA. Aquests treballs duraran unes 2 
setmanes i consisteixen principalment en la retirada de pedres i troncs cremats del revestiment del camí i la reconstrucció 
de les baranes i bancs de fusta afectats. També la reparació dels senyals danyats i la reconstrucció de marges de pedra i 
fusta que consolidaven els marges del camí. 
 
Finalment, es procedirà a la tala dels arbres cremats que hagin mort, posant els troncs de forma perpendicular al pendent 
del terreny en forma de petits dics per frenar els fenòmens d'erosió que es poden desencadenar amb les primeres pluges 
que hi hagi després de l'incendi. També està previst esbrossar els matolls de boix cremats perquè puguin rebrotar amb 
major força i vigorosidat durant la primavera.   
 
S'espera realitzar una segona fase de treballs de restauració a la mateixa zona durant la tardor per talar aquells arbres que, 
malgrat semblar vius en un primer moment, finalment hagin mort després de l'estiu per haver estat massa afectats pel foc. 
 
Font: 
Ecoticias (19 de Març de 2012) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/63361/Cataluna-inicia-trabajos-restauracion-zona-afectada-incendios-forestales-
Parque-Natural-Alto-Pirineo 
 
CEDAT-URV: 
 
DRAC Formació Avançada 
Dins de la convocatoria d’ajudes DRAC per a la mobilitat dins la regió Vives per al curs 2011-12, està obert el període de 
presentació de sol·licituds per  a l'acció DRAC Formació Avançada. Els estudiants de doctorat i de màster universitari 
matriculats a la URV poden sol·licitar aquest ajut per realitzar activitats, cursos, seminaris o estades d'investigació a altres 
universitats de la Xarxa Vives.  

Es poden presentar les sol·licituds en els següents terminis: 
 
- Fins al 15/05/2012   
- Fins al 15/09/2012 
 
Tenint en compte que la suolicitud s'ha de presentar abans de la data de realització de l'activitat. 
Les activitats o estades es poden realitzar a les següents universitats participants de la Xarxa Vives: 
 
Universitat d'Alacant   
Universitat Autònoma de Barcelona   
Universitat de Barcelona   
Universitat de Girona   
Universitat de les Illes Balears   
Universitat Jaume I   
Universitat de Lleida   
Universitat Miguel Hernández d'Elx   
Universitat Rovira i Virgili   
Universitat de València   
Universitat de Vic 
 
Les bases de la convocatòria així com els impresos de sol·licitud i resta de documentació es pot trobar a: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html#XVU 
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/beques_doc.html#XVU 
 
Font:  
CEDAT (1 de març 2012) 
 
El CEDAT ha estat guardonat amb l'Etiqueta de Qualitat de l'Oficina Mediterrània de la Joventut 
El programa de mobilitat “University Master’s in Environmental Law Studies (UMELS)” que la Universitat Rovira i Virgili, a 
través del CEDAT (Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, del Departament de Dret Públic) comparteix amb la 
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Université de Llemotges, a través del CRIDEAU (Centre de recherches interdisciplinaires en droit del environnement del 
aménagement te de l'urbanisme) de França.  
 
Amb 16 països participants, l'objectiu de l'Oficina Mediterrània de la Joventut és ajudar a construir un futur comú per als 
habitants del Mediterrani, especialment els, dins d'un espai dedicat a la lliure circulació de persones, coneixements i 
competències.  
 
Havent constatat que les migracions circulars qualificades són un factor decisiu en el desenvolupament de la riquesa, els 
intercanvis culturals i la comprensió mútua, 16 països del Mediterrani, representant a uns 400 milions d'habitants, dels quals 
120 són estudiants dels ensenyaments bàsics i superiors, s'han compromès conjuntament en la creació de l'Oficina 
Mediterrània de la Joventut.  
 
Els països participants són: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Xipre, Croàcia, Egipte, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Líban, el 
Marroc, Malta, Montenegro, Eslovènia, Tunísia i Turquia. La Comissió Europea participa com a soci en els treballs 
preparatoris. 
 
El programa de l'Oficina Mediterrània de la joventut té per objecte promoure col·laboracions entre les universitats dels 
països membres per oferir als seus millors estudiants l'etiqueta *OMJ. El llistat de programes amb etiqueta OMJ/MOY està 
disponible a: http://www.mediterraneanofficeforyouth.com 
 
Aquest programa donarà la possibilitat de realitzar períodes de mobilitat entre aquestes dues institucions durant 1 o 2 
semestres (5 o 10 mesos) durant el curs acadèmic (2012-2013).  
 
Amb l'atorgament d'aquesta etiqueta és reafirma l'aposta per la internacionalització del Centre d'Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona (CEDAT) i de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Font:  
CEDAT (15 de març de 2012) 
 
Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats d'Amèrica (Comissió Fulbright) 
La Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats d'Amèrica (Comissió Fulbright) ha aprovat la 
sol·licitud del Centri d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) per rebre un professor visitant nord-americà. Cada 
any la Comissió Fulbright selecciona mitjançant convocatòria pública els centres que rebran professors visitants.  
 
L'elecció dels professors visitants, dotats amb una beca de la Comissió, es duu a terme a través d'un procediment 
competitiu conformement al perfil sol·licitat pel centre de destinació. El CEDAT acollirà entre setembre i desembre 2013 un 
professor de Dret de l'Energia que impartirà classe en l'àmbit del Màster en Dret Ambiental. Més informacions sobre la 
convocatòria en el següent enllaç.  
 
Font:  
CEDAT (14 març 2012)  
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 
 
Segueix obert el primer període de preinscripció pel Master Oficial en Dret Ambiental 
L'1 de març es va obrir la preinscripció per cursar el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental de la URV durant el proper 
curs acadèmic 2012-13. 
 
La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Master Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les 
diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 
 
La preocupació social per la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la progressiva 
implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Master Oficial en Dret Ambiental, com són els 
sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes 
d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del 
medi ambient. 
 
La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de ben 
aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti al 
titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny 
d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. 
 
El Màster Universitari en Dret Ambiental és una titulació oficial acreditada. 
La preinscripció en línia pot fer-se a:  
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http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html 
Les places són limitades 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/documents_master/guia_informativa.pdf  
 
Oberta la convocatòria URV-Ajut per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental dirigit a estudiants 
internacionals  
De l'1 de març al 30 d'abril romandrà obert el termini de sol·licitud de la beca convocoda per la Universitat Rovira i Virgili 
per cursar estudis de màster de la URV durant el curs acadèmic 2012-2013. Aquest ajut està dirigit a estudiants 
internacionals de nou accés que reuneixin els requisits oportuns per accedir als estudis de màster universitari i consisteix en 
l'import íntegre de la matrícula del primer curs (60 crèdits ECTS) a més d'una borsa d'estudis de 4.000 euros.  
 
Font:  
URV (1 de març de 2012) 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/doctorats_masters/EdPiD/Beques/AJUTS_EST_INTERNACIONALS/conv_ajuts_inter
_cat__2012-2013.pdf 
 
CEDAT-AAEDAT: 
 
Col·loqui de Medi ambient i Amèrica Llatina. “Iniciativa Yasuni ITT a Equador: una resposta per mitigar el 
canvi climàtic?”  
El passat 19 de març, a l'aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV es va celebrar un interessantíssim 
col·loqui sobre la Iniciativa Yasuní a Equador a càrrec de Malka Sant Lucas Ceballos, exlaumna del Màster en Dret Ambiental 
i doctoranda de Dret Públic de la URV.  

El col·loqui, emmarcat en el cicle de col·loquis sobre medi ambient i Amèrica llatina 
que organitza la AAEDAT (Associació d'alumnes i exalumnes de Dret Ambiental de 
Tarragona) al llarg del curs acadèmic, va comptar amb un gran nombre d'assistents de 
tota la comunitat universitària i d'altres entitats.  

El Parc Nacional Yasuní (“PNY”), a l’Amazonia equatoriana, d'acord amb diversos 
estudis científics és un dels llocs amb major diversitat biològica del món. És en aquest 
Parc, declarat com a tal des de 1979, on es pretén fer realitat la Iniciativa Yasuní ITT. 
 

Equador, a més, de ser un dels països més diversos del món i ric també per la diversitat de les seves cultures indígenes, és 
des de 1972 un país exportador de petroli. La Iniciativa Yasuní-ITT, impulsada l'any 2007, consisteix bàsicament a mantenir 
el cru del camp ITT indefinidament sota terra a canvi de la cooperació econòmica de la comunitat internacional aportant 
almenys amb l'equivalent a la meitat de les utilitats que rebria l'Equador en cas d'explotar el cru o mitjançant els mercats de 
carboni. Els objectius principals d'aquesta iniciativa en resum són: combatre el canvi climàtic evitant l'emissió de 407 milions 
de tones mètriques de CO2 a l'atmosfera, protegir el parc i la seva biodiversitat i respectar el territori de les comunitats 
indígenes. 

El col·loqui es va dividir bàsicament en tres seccions per tractar d'abordar tots els aspectes relatius a la Iniciativa i el seu 
futur en el nou escenari internacional en matèria de canvi climàtic. En primer lloc, es va fer referència a la riquesa natural i 
antropològica del PNY, per a partir d'això poder comprendre la importància de la Iniciativa. Posteriorment es van analitzar 
els diferents aspectes que fan possible l'execució del projecte, el Fons de Fideïcomís, les fonts de contribució, els Certificats 
de Garantia Yasuní, l'estructura del Fons i l'estat actual del projecte, tot discutint-se l'Estratègia 2012-2013 per poder fer de 
la Iniciativa una realitat. 

Aquesta sessió es va aprofitar també per presentar els nous membres de la Junta directiva de la AAEDAT:  

 José Carlos Fernández (president)  
 Igone Saldias (vicepresident) 
 Andrea Patricia Calderón (Secretària) 
 Marta Aguilera (Tresorera) 
 Stephanie Victoria Ascencio (Vocal) 
  Gabriela Fauth (vocal))  

i per presentar la programació d'activitats de l'associació per al que queda del vigent curs acadèmic.  

Font:  
CEDAT-AAEDAT (Associació d’Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona) 
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http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/malka.pdf 

Membres de l'AAEDAT participen a la neteja del riu Francolí organitzada per l'Associació Aurora 
Dissabte 24 de març, el riu Francolí, al seu pas per Tarragona, va viure una nova jornada de neteja de la seva llera. Prop de 
125 persones, entre ells alguns membres de l'AAEDAT, van participar en l’activitat, que per quart any consecutiu  va 
organitzar l’Associació Aurora amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona.  
 
Aquesta actuació es va realitzar en el marc de la jornada Fem dissabte! que va coordinar l’Associació Hàbitats en 24 
municipis d’arreu de Catalunya. L’activitat, a més, va comptar amb la col·laboració de les entitats mediambientals GATA, 
GEPEC i CEN. 
 
Durant més de dues hores les persones que van participar en aquesta jornada van retirar prop de 4.000 quilos 
d’escombraries del marge esquerre del riu. Es va pentinar un tram de 600 metres des del pont de l’Autovia A-7, riu amunt. 
Als assistents se’ls va oferir un refresc i un tall de coca, a més se’ls va lliurar una gorra i un guants. L’empresa EMATSA va 
patrocinar l’activitat. 
 
La jornada Fem dissabte! pretén conscienciar a la ciutadania que els espais fluvials  són indrets que cal conservar i que han 
de deixar de ser utilitzats  com a abocadors. 
 
Font:  
Associació Aurora (25 març 2012) 
http://www.associacioaurora.org/noticia.php?id=21 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Reglament (UE) nº206/2012 de la Comissió, de 6 de març de 2012, pel qual es desenvolupa la Directiva 
2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny exológico aplicant-les 
als condicionadors d'aire i als ventiladors. 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial de la Unió Europea L 72, de 10 de març de 2012,  p. 7/27 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:ES:PDF 
 
Reglament Delegat (UE) nº 205/2012 de la Comissió, de 6 de gener de 2012, pel qual es modifica l'annex II 
del Reglament (UE) nº 510/2012 del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb les fonts i els 
paràmetres de les dades que han de notificar els Estats membres. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Unió Europea L 72, p. 2/6, de 10 de Marzo de 2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0002:0006:ES:PDF 
 
Espanya: 
 
Decret 2/2012, de 10 de gener, pel qual es regula el règim de les edificacions i assentaments existents en sòl 
no urbanitzable en la Comunitat Autònoma d'Andalusia (BOJA núm. 19, de 30 de gener) 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial de la Junta d’Andalusia de 30 de Gener de 2012 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/19/d/updf/d3.pdf 
 
Decret 6/2012, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció contra la Contaminació Acústica 
a Andalusia, i es modifica el Decret 357/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament per a la Protecció 
de la Qualitat del Cel Nocturn enfront de la contaminació lumínica i l'establiment de mesures d'estalvi i 
eficiència energètica. (*BOJA núm. 24, de 6 de febrer de 2012) 
 
Per a més informació:  
Diaro Oficial de la Junta d’Andalusia de 6 de Febrer de 2012  
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/24/d/updf/d4.pdf 
 
 
 JURISPRUDÉNCI  
Unió Europea: 
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Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 26 de gener de 2012 – Comissió Europea / República de 
Polònia, assumpte C-192/11. Incompliment d'Estat – Infracció dels articles 1, 5 i 9, apartats 1 i 2, de la 
Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la 
conservació de les aus silvestres (DO L 20, p. 7) – Àmbit d'aplicació – Limitació de la protecció únicament a 
les espècies d'aus que viuen al territori nacional – Definició incorrecta dels requisits per acollir-se a una 
excepció a les prohibicions establertes en la Directiva 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=es&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none
%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252C
false%252Cfalse&num=C-192%252F11&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&m 
 
Acte del president del Tribunal de Justícia de 18 de gener de 2012, en l'assumpte C 566/11, que té per 
objecte una petició de decisió prejudicial plantejada, conformement a l'article 267 TFUE, pel Tribunal 
Suprem, mitjançant acte de 19 d'octubre de 2011, rebut en el Tribunal de Justícia el 14 de novembre de 
2011, en el procediment Iberdrola, S. A., Gas Natural SDG, S. a., en el qual participen: Administració de 
l'Estat i uns altres. 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118821&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=448487 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 16 de febrer de 2012, Marie Noëlle Solvay i altres / 
Région wallonne, Assumpte C-182/10. Avaluació de les repercussions de projectes sobre el medi ambient. 
Conveni Aarhus. 
 
Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=es&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none
%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252C
false%252Cfalse&num=C-182%252F10&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&m 
 
Tribunal de Justícia Unió Europea. Drets d'emissió gasos d'efecte hivernacle.Sentència del Tribunal General 
d'1 de febrer de 2012, Regió valona/Comissió (Assumpte T-237/09) 
 
Per a més informació: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=es&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none
%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252C
false%252Cfalse&num=C-204%252F09&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&m 
 
Espanya: 
 
Sentència del Tribunal Suprem 1455/2012, de 13 de març de 2012 (Sala del Contenciós. Secció 5ª). 
Declaració d'Impacte Ambiental. Confirmació, després del Reial decret Legislatiu 1/2008, de la doctrina 
jurisprudencial que les considera actes de tràmit no impugnables 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6315085&links=medio%2
0ambiente&optimize=20120323 
 
Sentència del Tribunal Suprem 1363/2012, de 13 de març de 2012 (Sala del Contenciós. Secció 4ª). 
Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Modificació dels articles 88 a 97. 
Planes d'implantació. Millor tecnologia disponible i control de la inmissió. Limitació ubicació. Compartició 
d'estructures. Ús de conceptes jurídics indeterminats. Regimen de transitorietat. Sentència de 17 de 
novembre de 2009. 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6308426&links=medio%2
0ambiente&optimize=20120316 
 
Sentència del Tribunal Suprem 1358/2012, de 13 de març de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 4ª). 
Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació de Pallejà 
(Barcelona). Planes d'implantació. Millor de la teconología disponible. Limitació ubicació. Compartició 
d'estructures. Règim d'intervenció ambiental. Impugnació en cassació de articles de l'ordenança no 
recorreguts en la instància. Incongruència de la sentència no qüestionada en relació pretensions que es 
reiteren en cassació. 
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Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6308424&links=medio%2
0ambiente&optimize=20120316  
 
Sentència Tribunal Suprem 1351/2012, de 13 de març de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 4ª). Ordenança 
reguladora de la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació en el municipi de Montilla 
(Córdoba). Valor màxim d'emissions electromagnètiques. Limitació dels llocs d'instal·lació. Segur de 
responsabilitat civil i fiança. Obligació de revisar. Retroactividat 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6308423&links=medio%2
0ambiente&optimize=20120316 
 
Sentència Tribunal Suprem 1479/2012, de 8 de març de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 5ª). Medi ambient. 
Pla d'ordenació de recursos naturals i pla d'ús i gestió del parc natural de la Breña i marismas del Barbate. 
Anul·lació quan s’exten sense jutificacióna les aigües exteriors. Anul·lació innecessària de precepte de 
remissió 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6315091&links=medio%2
0ambiente&optimize=20120323 
 
Catalunya: 
 
Sentència Tribunal Superior de Justícia 797/2012, de 10 de febrer de 2012 (Sala del Contenciós, Secció 3ª). 
Recurs contenciós administratiu contra la desestimació per acte presumpte del recurs d'alçada formulat 
contra els acords adoptats el 2 d'octubre i el 21 de desembre de 2006 per la Comissió Territorial d`Urbanisme 
de Girona, pels quals s'aprova el "Pla d`Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell" i es dóna conformitat 
al seu Text refós, respectivament. 
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6314761&links=medi%20
ambient&optimize=20120323 
 
ARTÍCLES 
L'Aigua un bé limitat. 
Reconciling Lujan v. Defenders of Wildlife and Massachusetts v. EPA on the Set of Procedural Rights Eligible 
for Relaxed Article III Standing  
La recent legislació sobre muntanyes i recursos forestals de Castella - La Manxa  
El pla d'ordenació dels recursos minerals d'Andalusia  
The state of soil in Europe   
Qui ha apostat per l'efectiva implantació del dret d'accés a la justícia a favor de les organitzacions no 
governamentals en defensa del medi ambient?  
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
Abogacía General del Estado. Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Manual de dominio público marítimo - terrestre y 
puertos del Estado. Cizur Menor(Navarra) :  Thomson-Aranzadi,  2011 
Biotechnology and software patent law . Northampton, MA : EdwardElgar Pub., 2011 
Brunnée, Jutta. Legitimacy and legality in international law : an interactional account. Cambridge;  New York: 
CambridgeUniversity Press, 2010 
El Agua en el mundo árabe: percepciones globales y realidades locales. Madrid : Casa Árabe, 2011 
Floyd, Rita, 1977-. Security and the environment : securitisation theory and US environmental security policy . Cambridge; 
New York : Cambridge UniversityPress, 2010 
Jamieson, Dale. Ethics and the environment: an introduction . Cambridge, UK;  New York : Cambridge University Press, 
2008 
Mazaudoux, Olivier. Droit international public et droit international de l'environnement. Limoges: Pulim, Presses 
universitaires de Limoges, 2008 
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Beques Alfred Toepfer 
 
Cada any la Federació EUROPARC en col·laboració amb la Fundació Alfred Toepfer FVS lliura tres premis Alfred Toepfer. 
Beques del patrimoni natural a prometedors joves conservacionistes amb experiència pràctica en el camp de la conservació i 
en el treball de les àrees protegides. Les beques es coneixen formalment com la Beca Europea de Turisme i es van atorgar 
per primera vegada per recolzar financerament als participants de les beques que els permetin realitzar una visita d'estudi a 
una o més àrees protegides en països europeus diferents del seu propi. L'objectiu és millorar la cooperació internacional i 
avançar en la dimensió de la qualitat, la innovació i l'europeu de gestió d'àrees protegides. Els premis tenen un un valor de 
3.000 euros i estan generosament donats per la Fundació Alfred Toepfer d'Hamburg.  
 
Es presenten als guanyadors de les beques cada any en la conferència anual de EUROPARC. 
 
Les Beques per a joves conservacionistes de la naturalesa d'Europa ara s'obren: 
 
Les Beques d'Alfred Toepfer de Patrimoni Natural de 2012 s'han obert per a les aplicacions. El premi compta amb tres 
conservacionistes europeus joves amb € 3000 per dur a terme una visita d'estudi a una o més àrees protegides en països 
europeus diferents del seu propi. Aquestes beques són atorgades per la Fundació Alfred Toepfer i la Federació EUROPARC. 
La data límit per a sol·licituds és el divendres 11 de maig de 2012.  
 
Els sol·licitants han de ser menors de 35 anys, de nacionalitat europea i els temes per a les aplicacions han d'estar 
connectats a la gestió dels espais naturals.  
 
Les beques s'atorgaran en la Conferència Anual de EUROPARC, que se celebrarà en Genk, Bèlgica, del 22 a 25 octubre 
2012. 
 
Data: 11 de Maig  
Lloc: Hamburg 
Organitza: Fundación Alfred Toepfer de Hamburgo i Federació EUROPARC 
 
Per més informació:  
http://www.europarc.org/what-we-do/alfred-toepfer-schol 
 
 
Curs de Formació en la defensa legal ambiental 
Estàs interessat en la defensa legal ambiental? Vine i aprendràs com defensar el medi ambient amb les eines jurídiques que 
ens aporta el nostre ordenament jurídic. Professionals i docents et donaran a conèixer tots els mecanismes possible, a més 
de diferents i diversos punts de vista. 
 
El curs és repartit en 8 jornades, del 24 d'Abril al 17 de Maig, de 18:30 a 20:30 a la seu de Depana. 
 
Data: A partir del dimarts 24 d’Abril i fins el 17 de Maig de 2012 
Lloc: Seu Depana C/ Sant Salvador 97. Baixos 
Organitza: Depana 
 
Per a més informació:  
http://www.depana.org/public/noticia/Curs_de_Formaci%C3%B3_en_la_Defensa_Legal_Ambiental/ 
 
Jornada sobre Eficiència Energètica, Generació Distribuïda i Vehicle Elèctric. 
Objectius: 
Donar a conèixer els diferents tipus d'Eficiència Energètica i de Generació Distribuïda (Energies Renovables generades en el 
lloc de consum o a prop) amb el consegüent estalvi econòmic, així com els beneficis Miedi Ambientals entre els quals 
destaquen les emissions de CO2. Són mesurades molt vàlides per a l'empresari i també per a l'ús particular, ajudant a la 
Promoció Econòmica i a la Creació de llocs de treball a la Comarca.  
 
Sistemes de Gestió Energètica (SGE) dirigida a totes aquelles organitzacions, independentment de la seva grandària o sector 
d'activitat, que vulguin implantar d'un sistema de gestió basat en la correcta utilització de l'energia, a més de potenciar un 
major ús de les energies renovables. Tot això, a través de la sistematització dels processos. Mesurar per millorar. 
 
Informar sobre la nova normativa que facilitarà el desenvolupament dels Energies Renovables en habitatges i Pimes. Amb la 
gradual entrada d'aquestes petites plantes, anirà canviant l'actual model centralitzat que tenim ara. I es promourà un Nou 
Sistema, de Generació cada vegada més Distribuïda. Aconseguint importants avantatges per al Sistema i per al Consumidor. 
Que es complementarà amb la normativa de balanç net, en fase d'elaboració, que regularà el autoconsum. 
 
El Desenvolupament de les Energies procedents de fonts Renovables ha d'estar vinculat molt estretament amb l'augment de 
l'Eficiència Energètica.També formarà part de la presentació el Vehicle Elèctric, que alimentat per Energia de fonts 
Renovables i amb càrrega nocturna (en hores barri) serà la millor aposta de futur. 
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Data: Del 23 d’Abril de 2012 
Lloc: Sala d’actes de l’edifici Miramar, a Sitges.  
Organitza: BioEconomic i l’Ajuntament de Sitges 
 
Per a més informació:  
http://www.bioeconomic.es/index_archivos/Page536.htm 
 
III Congrés d'Energia Geotèrmica en l'Edificació i la Indústria 
GeoEner 2012 tornarà a ser la gran cita del sector a Espanya i un fòrum de trobada de persones interessades en l'energia 
geotèrmica i en les diferents aplicacions d'aquesta font d'energia renovable, àmpliament desenvolupada en altres països 
europeus, analitzant els procediments d'aplicació, els equips disponibles al mercat, diferents exemples d'utilització i l'encaix 
en la normativa actual. 
 
D'altra banda, s'exposaran oralment més de 30 de les 65 comunicacions presentades per part d'investigadors i experts en 
tecnologies i aplicacions de la geotermia. També es comptarà amb tres ponències magistrals i una taula de debat que 
tractarà temes relacionats amb l'associacionisme en el sector, aspectes regulatoris, propietat intel·lectual, males pràctiques i 
mesures d'impuls de la geotermia, entre uns altres. 
 
Data: dies 25 i 26 d’Abril de 2012 
Lloc: IFEMA (Pavelló nort) Madrid 
Organitza: Comunitat de Madrid 
 
Per a més informació:  
http://www.geoener.es/ 
 
Exposició: Frontera invisible. Recorregut visual per una naturalesa comuna  
Les 32 imatges del fotògraf portuguès António Sá adonen de la bellesa i riquesa dels espais naturals que comparteixen 
Castella i Lleó i Portugal. Les fotografies han estat preses a la frontera entre ambdues regions, en els paratges del Parc 
Natural de Sanabria, Parc Natural de Montesinho, Parc Natural do Douro Internacional i Montes Aquilianos/El Bierzo. 
 
Data: fins a l'1 de maig de 2012 
Lloc: Fundació Rei Alfonso Henriques. Carretera de Fermoselle. Zamora 
Organitza: Junta de Castella i Lleó 
 
Para més informació: 
http://ocio.elnortedecastilla.es/agenda/exposiciones/exposicion-frontera-invisible-recorrido-visual-por-una-naturaleza-
comun-en-16032012.html 
 
Life +: Convocatòria de propostes 
La Comissió convida a les entitats registrades en la Unió Europea a presentar propostes per a la convocatòria LIFE+ de 
2012. Les propostes de projecte hauran de validar-se i presentar-se a través de eProposal a les autoridadescompetentes a 
tot tardar el 26 de setembre de 2012 a les 23:59 hora local de Brussel·les. 
 
A continuació, les autoritats nacionals presentaran les propostes a través de eProposal a la Comissió a tot tardar el 2 
d'octubre de 2012 a les 23:59 hora local de Brussel·les. 
 
Data: 26 de setembre de 2012 a les 23:59 hora local de Brussel·les 
Lloc: Brussel·les 
Organitza: Unió Europea 
 
Per a més informació: 
http://gaue.info/documents/2012-C074-08.pdf 
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