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   EDITORIAL  

 
Cancún: una injecció d’optimisme 
 
Després del fracàs de Copenhaguen, les expectatives s’havien fixat en la XVI Conferència de les Parts de la Convenció 
Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que s’ha dut a terme a Cancún entre el 29 de novembre i el 10 de 
desembre passats. En aquesta ocasió, el balanç sembla que és més positiu, després que, de matinada i al límit del 
temps, la Conferència aconseguís aprovar un paquet de mesures, que, segons sembla, va suscitar expressions d’eufòria 
per part dels presents, en la mesura que s’ha assolit algun tipus d’acord, cosa que, a Copenhaguen, havia estat 
impossible. 
 
Christiana Figueres, secretària executiva de la Convenció sobre el Canvi Climàtic, va considerar, després dels Acords de 
Cancún, que s’obria un nou horitzó. “Això no és el final, sinó un nou començament”. Efectivament, si, fa un any, les 
posicions no van poder acostar-se, sembla que, aquesta vegada, s’ha avançat en la concreció del principi de 
responsabilitats comunes però diferenciades, tenint en compte les sensibilitats dels països més desenvolupats en relació 
amb la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Tot i les reserves dels Estats Units, que no aconsegueixen definir el seu model energètic, en un moment, a més, en què 
els cal impulsar la seva economia productiva, per sortir de la crisi financera en què els va col•locar l’esclat de la 
bombolla immobiliària crescuda al calor de l’especulació fa un parell d’anys, i Xina, el principal creditor dels 
nordamericans, compromesa amb un procés de desenvolupament poc sensible a les subtileses i les prevencions, 
continuen constituint-se en obstacles per a un enfocament comprensiu i universal del problema, la creació de 
l’anomenat Fons Verd, que ha de finançar les polítiques de cura en els països menys desenvolupats, tot impulsant 
l’adaptació al i la mitigació del canvi climàtic, així com l’impuls al Programa per reduir emissions per deforestació i 
degradació forestal (REDD+) permeten fer un balanç positiu de la Conferència. 
 
De tota manera, encara resten qüestions importants que cal afrontar, particularment, en relació amb els quotes 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, la renegociació del Protocol de Kyoto més enllà de 2010. És aquí on poden 
tornar a aflorar les posicions introspectives i de curt termini dels Estats Units i Xina, així com les d’altres actors que 
semblen no estar a l’alçada de la importància del repte, com és el cas de Canadà, Japó o Rússia. 
 
S’ha desllorigat una part del procés per trobar una resposta col•lectiva i responsable al canvi climàtic, aquella que té a 
veure amb el finançament de les polítiques de mitigació i adaptació, en la línia de compensar els països menys 
desenvolupats per no avançar en un model de desenvolupament insostenible, amb la justificació de què aquesta és la 
seva única oportunitat de generar riquesa per alimentar un benestar del que han estat històricament privats. En 
definitiva, cal subscriure les paraules de la secretària general de la Conferència, en el sentit de què Cancún aporta 
esperança perquè obre una via, no perquè hagi resolt tots els problemes. 
 

Desembre 2010 
 

  
Internacional:  

  NOTÍCIES 

 
Les plantes netegen l’aire 
Les plantes juguen un important i inesperat paper a l'hora de netejar l'atmosfera de compostos químics perniciosos. Ara 
que l'hemisferi boreal s'endinsa en la tardor i els nostres arbres de fulla caduca es tenyeixen de vermells, grocs i ocres, 
no està de més reflexionar sobre la importància dels nostres boscos. Recordem que al pas que portem tots els boscos 
del planeta hauran desaparegut en 20 o 100 anys. Bé és saber les funcions que tenen. Un estudi recent ens parla d'una 
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funció que normalment passa desapercebuda: la neteja de contaminants. Un grup de científics del Centre Nacional per a 
la Investigació Atmosfèrica (NCAR) a Boulder (Colorado) ha usat dades observacionals, estudis d'expressió de gens i 
models computacionals per mostrar que les plantes absorbeixen un terç més dels contaminants químics atmosfèrics del 
que abans es creia. Segons Thoma Karl les plantes consumeixen activament certs tipus de contaminants i, per tant, 
netegen nostre aire a un nivell més gran del que creiem. L’equip d'investigadors es va centrar en certs productes 
químics com els compostos orgànics volàtils oxigenats (oVOC en anglès) que tenen un impacte a llarg termini sobre 
l'ambient i la salut humana. És un pas més en la comprensió de les complexes interaccions entre plantes i atmosfera. 
Aquests compostos es formen en abundància en l'atmosfera a partir d'hidrocarburs i altres compostos químics que són 
emesos per fonts naturals, com les pròpies plantes, i per activitats humanes com el transport i la construcció. Així per 
exemple, els automòbils exhalen aquests compostos i la crema de carbó també els genera. Aquests compostos modelen 
la química atmosfèrica i influeixen en el clima. Els oVOC produeixen un escalfament extra sobre l'atmosfera, però són 
pobrament representats en els models climàtics, doncs gairebé mai se'ls considera.  
 

Alguns o VOC es transformen en petites partícules formant un aerosol que 
té un efecte important en la formació de núvols i sobre la salut humana. 
Mesurant els nivells de oVOC en diversos països els investigadors van 
descobrir que les plantes estaven prenent aquests compostos a un ritme 
inesperat: unes quatre vegades més ràpid del que es creia. Aquest ritme 
era especialment més ràpid en boscos densos, i més evident a prop del 
cim del dosser del bosc, on es va observar una absorció de oVOC del 97%. 
La pregunta òbvia era saber com les plantes se les arreglaven per absorbir 
semblants quantitats de aquests compostos químics. Aleshores els 
investigadors van traslladar la investigació al seu laboratori i es van centrar 
en l'àlber blanc perquè oferia avantatges a l'hora de seqüenciar seva 
genoma. Foto: Portal de medio ambiente

 
Descubrieren que quan els arbres estaven sotmesos a estrès, fora per una ferida física o per la seva exposició a un 
irritant com l'ozó, llavors començaven a augmentar ràpidament la seva absorció de oVOC. L'interessant de l'efecte de 
l'ozó troposfèric (un contaminant) és que com més contaminat està l'aire per aquest gas, les plantes absorbeixen més 
oVOC, encara que hi ha un nivell de saturació que la planta ja no pot manejar. Al mateix temps, el investigadors van 
veure que tenien lloc canvis en els nivells d'expressió de certs gens que indicaven un augment de l'activitat metabòlica 
dels àlbers. L'absorció d'aquests compostos sembla formar part d'un gran cicle metabólico.Las plantes produeixen 
productes químics per a protegir-se a elles mateixes de irritants o per repel.lir els insectes que les ataquen. És un anàleg 
a quan el nostre cos augmenta la producció de glòbuls blancs en sang davant d'una infecció. Però si la planta els 
produeix en excés llavors es tornen tòxics. Per a poder metabolitzar aquests compostos, les plantes comencen amb un 
augment dels nivells de certs enzims que transformen aquests compostos en substàncies menys tòxiques. Al mateix 
temps les plantes rebaixen els nivells de oVOC, que poden ser metabolitzats per enzims. Aquest procés metabòlic de les 
plantes té un efecte secundari en l'atmosfera, que és netejada d'aquests compostos gràcies elles. Aquests investigadors, 
una vegada van comprendre el paper de les plantes a l'hora de netejar de oVOC l'atmosfera terrestre, van crear un 
model computacional per simular l'efecte sobre l'atmosfera a nivell global. Els resultats van indicar que a escala global 
les plantes són responsables de retirar de l'atmosfera un 36% més oVOC del predit en estudis previs. Ara, quan passegi 
per un bosc, potser a la recerca de bolets, i vegi les fulles d'àlber caigudes al voltant d'un delicat carpòfor, pensi que si 
l'aire que respira li escau tan bé hi ha bones raons per a ells. 
Font: 
Neofronteras (11 Novembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8810/las_plantas_limpian_el_aire/ 
 
Un superarbre per estar en pau amb el planeta 
Propostes "verds". Només en la imaginació desbordant de Hans Christian Andersen hi ha una planta que creix a més 
velocitat que la Paulònia: la mongetera màgica a la copa va haver de pujar Periquín per aconseguir les monedes del 
gegant que van salvar de la penúria a la seva família. A la Comunitat Valenciana comença a veure's en algunes zones 
d'horta i zones marginals de secà una planta molt poc habitual, gens exigent i capaç de desenvolupar-se a una velocitat 
sorprenent si rep una mica d'aigua en el seu primer any de vida.  

  Es tracta de la Paulònia, o paulònia, el "superarbre" originari de la 
Xina, Laos i Vietnam, que es cultiva des de fa dècades al Japó, on se 
li coneix com kiri i produeix una fusta molt apreciada. La llista de les 
seves qualitats és tan aclaparadora, segons el creixent nombre 
d'amics de la paulònia, que resulta difícil no imaginar-se un futur més 
o menys proper sense grans plantacions d'aquesta planta substituint 
fruiters marginals, vinyes o ametllers la producció en termes 
econòmics és cada vegada menys rendible. Entre els impulsors del 
seu cultiu a la Comunitat Valenciana figura una empresa anomenada 
"Decideix sostenibilitat" que ha incorporat la paulònia dins d'un 
concepte molt més ampli de gestió mediambiental.  
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El seu director, Rogelio Iranzo, va apostar per la paulònia per la seva capacitat per actuar en molt poc temps com un 
embornal de CO2, encara que també per la rendibilitat que ofereix pràcticament des del primer any de la seva plantació. 
"Nosaltres oferim un servei integral a les empreses: mesurem, reduïm i compensem, i aquí és on entra la paulònia". 
explica Iranzo.La consultora disposa de sofisticats equips de mesura que instal a les empreses dels seus clients, 
identificat les desviacions en el consum energètic, fuites, pèrdues tèrmiques, etc. Després d'un diagnòstic es proposa un 
pla d'accions per reduir el malbaratament que sol finançar amb l'estalvi que es genera en la factura energètica 

Finalment es proposa a empresa "compensar" l'equivalent de les seves emissions "inevitables" de CO2, responsable de 
l'escalfament global i, per tant, del canvi climàtic, mitjançant plantacions de paulònia que actuen com a embornal, 
consumint centenars de tones d'aquest gas al procés de fotosíntesi. "Els estalvis que genera en la factura energètica 
l'auditoria són un gran atractiu per a les empreses, però també saber que estan en pau amb el planeta, segrestant el 
CO2 que generen amb la seva activitat", afegeix Iranzo. "Nosaltres li donem un certificat que serveix per ratificar aquest 
compromís, però estem convençuts que en breu serà la Comissió Europea qui s'oficialitzi aquest tipus de 
reconeixements", assegura. Entre les empreses que s'han acollit a aquesta iniciativa hi ha empreses de grandària 
mitjana, preocupades pel seu consum energètic, però també restaurants com Gloriamar, a Piles, o ajuntaments com el 
de Miramar, a la Safor, que ha iniciat ja la plantació de 1.200 paulònies.  

Creixement ràpid 
La paulònia compleix a la perfecció la comesa assignat: capturar la major quantitat possible de CO2. Malgrat la seva 
repòs hivernal, quan perd les fulles, té un creixement ultra ràpid, de diversos metres per any, si troba condicions 
favorables. A més, després d'un suport inicial amb reg, la planta desenvolupa profundes arrels que li fan resistir 
sequeres, freds -fins -17 graus centígrads- i calor (+45 º). Un cop arrelada, les possibles sortides comercials de la 
paulònia es multipliquen: pot tallar pel tronc cada tres anys per servir com a combustible -biomassa- o fabricar "pellets" 
que serveixen com a combustible en centrals tèrmiques. Una altra opció és destinar la planta per a la fabricació de pasta 
de cel·lulosa, o aportant fibra per fabricar taulers. No obstant això és en el seu ús forestal on arriba tota la seva plenitud 
com a capturador de CO2 sense estar exempt de rendibilitat. En set anys la paulònia genera un metre cúbic de fusta 
mentre que el pollancre empra 12 anys a produir el mateix volum. 
 
Font:  
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Argentina: El Mercosur va aprovar recentment la política de promoció i cooperació en producció i consum 
sostenible la qual va ser incorporada a l'ordenament jurídic argentí. 
La nova normativa pretén integrar les variables econòmiques, ambientals i socials en la producció de béns i serveis i 
impulsar el consum dels mateixos que minimitzin l'ús de recursos naturals, de materials perillosos i la generació de 
deixalles i contaminants. La norma El juny del 2008, el Consell del Mercat Comú resoldre aprovar la decisió N º 26 que 
implica l'obligatòria incorporació dels estats de les noves normes dins del procés de consolidació de les mateixes. La 
"Política de Promoció i Cooperació en Producció i Consum sostenibles "ha estat elaborada d'acord amb el tractament del 
tema a nivell internacional i atenent a la integració dels tres pilars del desenvolupament sostenible (econòmic, ambiental 
i social) en els processos productius i en els patrons de consum, contribuint a més a assolir els Objectius del 
Desenvolupament del Mil·lenni. El compromís Així mateix contribueix a la implementació i enfortiment de l'Acord Marc 
sobre Medi Ambient del MERCOSUR en el qual Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai es comprometen a dur endavant una 
cooperació en matèria ambiental. L'acord diu puntualment que "promoure l'adopció de polítiques, processos productius i 
serveis no degradants del medi ambient; fomentar l'ús d'instruments econòmics de suport a l'execució d'aquestes 
polítiques; incentivar la investigació científica i el desenvolupament de tecnologies netes, i desenvolupar acords 
sectorials, en temes específics, d'acord sigui necessari per a la consecució de l'objecte d'aquest acord.” 
 
Font:  
Holaverde.es (8 Novembre 2010) 
http://www.holaverde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=1 

 
Brasil imbatible primer lloc en reciclatge de llaunes 
Brasil reciclar 98,2 per cent de les llaunes d'alumini usades l'any passat, segons un estudi de l'Associació Brasilera 
d'Alumini (ABAL). Es recolectaren 19,9 per cent més llaunes que el 2008, el que constitueix a més un creixement 
superior al 12 per cent del consum en el sector. En xifres absolutes van ser 14.700 milions de llaunes reciclades, un 
negoci equivalent a uns 734 milions de dòlars, segons l'estudi, realitzat en conjunt amb l'Associació Brasilera de 
Fabricants de Llaunes d'Alta Reciclabilitat. "A més dels beneficis socials i econòmics, hi ha l’ambiental. Comparat amb la 
producció primària d'alumini, el procés de reciclatge fa servir cinc per cent d'energia i allibera només cinc per cent del 
volum de gasos hivernacle ",va explicar a Tierramérica el coordinador de la Comissió de Reciclatge de ABAL, Henie De 
Nicola. Aquest esforç manté Brasil en el lideratge mundial de reaprofitament de llaunes des de 2001. 
 
Font: 
Tierramerica (8 Novembre 2010 ) 
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=eco&nro=500 
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Canvi climàtic: el que hi ha en joc a Cancún  
Del 29 de novembre al 10 de desembre es va celebrar a Cancún la setzena Conferència de les Parts de la Convenció 
Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP 16). La crisi climàtica és greu i el que hi ha en joc en el món real és 
molt. Tot i això, els governs més poderosos -que són els més contaminants i carreguen amb la major deute climàtic-, 
amb la col·laboració dels amfitrions, van decidir per endavant que Cancún serà només una parada, on no hi haurà 
fracassos, perquè no intenten un nou acord global. Aquesta declaració d'uns pocs, funciona com profecia auto-
complerta, ja que les decisions es prenen per consens. Una altra vegada, com van fer a Copenhaguen, es proposen 
segrestar tot aquesta Convenció de Nacions Unides, per aconseguir el que volen els seus transnacionals, encara que la 
crisi climàtica empitjori.  
 
Que no hi hagi acord global, vinculant, de reduccions reals d'emissions -no a través de solucions falses com mercats de 
carboni o noves tecnologies -facilita que segueixin cavalcant al espuri Enteniment de Copenhaguen, que no és part de 
Nacions Unides i els compromisos voluntaris portarien a un augment de la temperatura de 3-4 graus de mitjana, un 
escenari de catàstrofe premeditada per a molts països del Sud. Però sí hi ha alguns temes -d'enorme rellevància per les 
seves nefastes conseqüències -sobre els quals la màfia climàtica vol aconseguir acords a Cancún. Els principals són: la 
privatització de l'aire, a través de la privatització de facto models boscos arreu del planeta amb els programes REDD +, 
la creació d'un mecanisme financer que podria significar instaurar una nova era de Programes d'Ajust Climàtic 
(parafrasejant els Programes de Ajust Estructural del FMI i Banc Mundial), i la creació d'un Comitè de Tecnologies per al 
canvi climàtic, tema opac que pot acollir la promoció de tecnologies molt nocives, com cultius transgènics, geoenginyeria 
i altres aventures tecnològiques amb forts impactes ambientals i socials, a més de funcionar com a agència de protecció 
de patents de les transnacionals.  
 
També hi ha propostes per incloure sòls i agricultura en mercats de carboni, un nou atac contra l'agricultura camperola, 
essencial per alimentar el món i per refredar el planeta. El més greu en la COP 16 és l'intent de mundialitzar els 
programes REDD + (Reducció d'emissions per desforestació i degradació de boscos), que és un dels majors assalts 
globals als béns comuns de comunitats i pobles indígenes i camperols. REDD +, com explico en articles anteriors, és una 
moneda que amb una cara premia els grans desforestats (si deixen en peu un ridícul 10 per cent del que talen) i amb 
l'altra, compra comunitats forestals, com a pagament per serveis ambientals de absorció de carboni en els seus boscos. 
Encara que conservin el seu títol de propietat, REDD significa una expropiació dels territoris, perquè els pobles ja no 
poden decidir sobre ells. (Veure Ana de Ita, REDD i pobles indígenes, La Jornada) Programes de serveis ambientals 
forestals ja existien en diversos països.  
 
Hi ha història de comunitats desposseïdes dels seus territoris a partir d'aquests. Però els boscos no són acceptats dins 
de la Convenció de Canvi Climàtic com a vàlids per generar certificats de reducció o bons de carboni, perquè és 
impossible mesurar amb exactitud quant CO2 realment disminueixen.  
 
El que es pretén en la COP 16 és que a través dels programes REDD +, es validin globalment els boscos com a 
generadors de bons de carboni. Si això s'aprova, es col·loquen tots els boscos del món com a vedats de caça per als 
especuladors. És un banquet per a un mercat deprimit per la crisi financera: el que es paga a les comunitats és una 
mínima fracció del valor de revenda d'aquests drets d'absorció de carboni a altres empreses i especuladors. Les 
empreses més brutes, les que generen més gasos d'efecte hivernacle, amb REDD + poden seguir contaminant, justificar 
al·legant que hi ha boscos que estan absorbint les seves emissions, i augmentar els seus guanys amb la revenda de 
bons. El problema per a aquest negoci és que els boscos estan habitats, a tot el món, per comunitats indígenes. Per 
això, les empreses, al costat de ONG conservacionistes i governs, s'han acarnissat en vendre REDD com a benefici i 
reconeixement a les comunitats forestals, quan en realitat és una despulla a gran escala. Sens dubte, les comunitats 
indígenes i camperoles tenen un rol fonamental per equilibrar el clima.  
 
Justament per això no poden quedar a mercè del mercat especulatiu de les transnacionals o de la beneficència d'ONG. 
Han de ser recolzades i reconegudes en la integralitat dels seus drets, no en transaccions comercials ni com cartes en el 
joc de polítics i ONG. Parlar de REDD sense intervenció del mercat o amb drets indígenes, en tant que maniobrar alguns 
per justificar la seva involucrament, és també un parany. Si es tracta de drets, no poden ser programes, ni condicionats 
a certificació externa ni en mecanismes dissenyats per al mercat, com és REDD. Finalment, la cirera enverinada del 
pastís: en REDD + el mesurament de carboni es farà amb una combinació de tecnologia satel.lital i d'infrarojos, i 
aixecaments minuciosos en terreny (geopirateria d'avançada). A més de alienar el territori, permet vigilar com mai 
abans als indígenes. No sorprèn que el govern de Chiapas signés amb Arnold Schwarzenegger, governador de Califòrnia, 
per avançar programes REDD + a la Selva Lacandona, on segueixen resistint les comunitats zapatistes. 
 
Font:  
Portaldemedioambiente.es (22 Novembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8866/cambio_climatico_lo_que_esta_en_juego_en_cancun/ 
 
El 22% de les plantes està en perill  
Segons un últim estudi el 22 per cent de totes les espècies de plantes de la Terra estan ja en perill d'extinció. 
L'inconvenient de les plantes és que no són tan simpàtiques com el linx el linx ibèric o el tigre de Bengala.  
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L'ésser humà, que es regeix per 
emocions molt per sobre del que ens 
agrada reconèixer, comet el 
gravíssim d'error de tractar amb més 
benevolència a unes espècies 
respecte a altres en virtut de certs 
sentiments en lloc de raons. 
D’aquesta manera, si hi ha una serp 
lletja i verinosa en perill d'extinció 
llavors estarà condemnada. Ningú es 
molestarà en recolzar aquesta causa 
perduda, i fins i tot molts s'alegraran 
de la seva desaparició. Els ecòlegs, 
sabedors d'aquest efecte, busquen 
"espècies paraigües" que caiguin bé 
a la població i que aquestes 
protegeixin indirectament a les altres 
al protegir el medi ambient comú. 

Un esquirol, un ós panda, un linx o un 
mico serveixen per a aquest 
menester. El súmmum de la estultícia es dóna en el cas dels animals domèstics com gats o gossos, als quals hem 
humanitzat i sobre els quals projectem uns sentiments sobredimensionats. Potser això es degui al fet que vivim en 
societats deshumanitzades on hi ha molta solitud, violència psicològica, tristesa i depressió.  
 
Els nostres polítics, tan sensibles ells a les demandes de cost zero que no canviïn realment res, ja han legislat sobre això 
i han introduït figures com la de la brutalitat animal, mitjançant la qual poden tancar a un ésser humà a la presó per 
matar un gos. Això contrasta amb les indústries contaminants que maten milers d'animals i plantes sense que paguin 
per això, o constructores que destrossen per sempre un ecosistema costaner amb l'aplaudiment de polítics locals agraïts 
i dels especuladors del lloc. Les plantes tampoc gaudeixen de moltes simpaties, no van d'un costat a un altre evitant la 
nostra presència o no mouen la cua quan arribes a casa. Es poden buscar excuses emocionals per reivindicar la seva 
protecció o invocar la bellesa que proporcionen, però ens basten les raons objectives per fer-ho. Depenem molt més de 
les plantes que dels animals. La vida a la Terra seria impossible sense elles i són la nostra font d'aliments, d'aire net, 
d'aigua dolça i medicaments. Controlen el clima, retenen el sòl i la pluja. La salut dels ecosistemes depèn en gran 
mesura de la salut de les plantes que conté. La desaparició de només algunes d'elles comporta la desaparició de molts 
altres animals que depenen directament o indirectament d’elles. Valgui aquesta llarga introducció per a exposar la 
gravetat d'aquesta notícia que a continuació anem a exposar. Segons una anàlisi a escala global realitzat per científics 
dels Reials Jardins Botànics de Kew, del Museu d'Història Natural a Londres i de la IUCN les plantes estan tan 
amenaçades com els mamífers. Una de cada cinc plantes del planeta està ja en perill d'extinció.L'estudi s'emmarca dins 
dels esforços realitzats en l'any internacional sobre la biodiversitat declarat per l'ONU i que està ja acabant.  
 
Segons Stephen Hopper, director dels Reials jardins Botànics de Kew, l'estudi confirma el que ja se sospitava: que la 
causa que hi hagi plantes en perill d'extinció es deu a la pèrdua d'hàbitats provocada per l'ésser humà. Hopper diu que 
és la primera vegada que es té una visió global clara sobre el risc d'extinció de plantes a tot el món. Segons ell no 
podem seure i mirar com les espècies de plantes desapareixen, sobretot perquè els animals depenen. Entre els resultats 
de l'estudi està que les plantes estan més amenaçades que les aus i tan amenaçades com els mamífers, que les 
gimnospermes (el grup que inclou a coníferes i cicadàcies) són el grup més amenaçat (amb un 36%), que l'hàbitat més 
amenaçat és el bosc tropical plujós i que el procés més amenaçador és la destrucció d'hàbitats realitzat per l'ésser 
humà. aquest treball s'han tractat d'estudiar la situació de 7000 plantes dels cinc grups principals (briòfites, pteridòfits, 
gimnospermes, monocotiledònies i llegums) de les quals 4.000 han estat estudiades en detall. S'estima que hi ha unes 
380.000 espècies de plantes en el món, enfront de 10.027 espècies d'aus, 5490 de mamífers i 6285 d'amfibis. Per tant, 
un 22% de plantes amenaçades dóna una xifra molt alta d'espècies amenaçades d'extinció, molt per sobre de la que ens 
donen totes les espècies animals amenaçades juntes. A més això dificulta l'avaluació de la situació. Eimear Nic 
Lughadha, participant en l'estudi i de la mateixa institució abans esmentada, diu que "no es tracta de triar unes quantes 
plantes 'estrella', sinó de dir que les plantes són intrínsecament importants per la salut d'humans i animals. No sabem 
quines plantes són importants per a un ecosistema en particular... En aquest moment fem desaparèixer a espècies que 
no comprenem completament ". Es podria afegir a les paraules de Lughadha que a més ja hem fet desaparèixer per 
sempre espècies sobre les quals ni tan sols hem arribat a saber de la seva existència. És un dels monuments més grans 
que la humanitat ha erigit a la ignorància universal suprema. 
 
Font:  
Portaldemedioambiente.es (4 Novembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8772/el_22_de_la_plantas_esta_en_peligro/ 
 
Gairebé tots els rius en perill  
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Un a anàlisi recent dels rius del món, que són les més important fonts d'aigua renovable per a l'ésser humà i 
fonamentals per a biodiversitat, estan en crisi a tot el món. L’informe publicat a Nature fa uns dies és el primer que 
simultàniament té en compte els efectes de la contaminació, de les preses, de l'agricultura, de la destrucció d'aiguamolls 
i de la introducció d'espècies foranes sobre la salut de tots els rius del món.  

 
L'estudi ha estat dirigit per Peter McIntyre de UW-Madison i Charles 
Vörösmarty del CCNY i combina per primera vegada diversos índexs 
de seguretat de l'aigua i biodiversitat dels rius mundials. El resultat 
de l'estudi dibuixa un panorama nefast. Els rius del món estan 
immersos en una severa crisi, estant molts d'ells altament degradats 
a causa de la contaminació, mal ús de l'aigua i introducció d'espècies 
foranes. El 80% de la població humana viu en àrees on l'aigua dels 
rius està seriosament amenaçada. Calculen que a causa d'això milers 
d'espècies de plantes i animals estan amenaçats d'extinció. L'estudi 
és el primer que analitza la seguretat de l'aigua per als humans al 
mateix temps que la biodiversitat.  
 
L’aigua dolça és el recurs més essencial del món i d'ella depèn la vida 
humana i l'economia, així com l'existència d'incomptables organismes 
que van des dels microscòpics als amfibis, aus i animals terrestres de 
tot tipus. al llarg de mil·lennis l'ésser humà ha tingut una influència 
creixent sobre els recursos d'aigua dolça.  
 
En particular, els rius han atret als humans i aquests els han alterat 
amb preses, regadius i altres pràctiques agrícoles o enginyeria des de 
l'adveniment de la civilització.  Foto: Patagonia sin represas 

 
En temps recents la contaminació química, la creixent població humana i la introducció, accidental o no , d'espècies 
foranes ha tingut un fort impacte sobre els rius i els seus habitants aquàtics. El que aquests investigadors han vist és 
que quan es tenen en compte totes aquestes amenaces sobre els rius es pot veure una síndrome global de degradació 
fluvial. Els diferents rius en diferents parts del món estan subjectes a amenaces similars: intensificació forestal, 
desenvolupament industrial, modificació de l'hàbitat ... La contaminació per mercuri, per exemple, és un subproducte de 
la generació d'energia elèctrica en plantes tèrmiques de carbó, que el llancen a l'aire i els rius s'acaben contaminant via 
l'atmosfera terrestre. 
Tot i que l'estudi representa el "estat de l'art" al camp, els investigadors no van ser capaços de tenir també en compte 
coses com la influència en els rius de la mineria, l'augment dels productes farmacèutics en l'aigua i altres factors. Per 
tant la situació és porbablement pitjor. Els investigadors es van sorprendre dels alts nivells d'amenaça sobre els rius dels 
EUA i Europa, tot i els supòsits esforços realitzats en les últimes dècades sobre control de la contaminació. Segons 
explica Vörösmarty el que estem fent és tractant els símptomes sense solucionar el problema, quan en realitat seria més 
efectiu en termes de costos protegir els recursos aquàtics en primer lloc. La situació no és millor en els països en vies de 
desenvolupament, però segons McIntyre la important (i amarga) lliçó apresa pels països més avançats en aquest tema 
ha de ser portada als que estan en desenvolupament per tal promoguin estratègies de protecció de les aigües i de la 
biodiversitat i que d'això manera no cometin els mateixos errors. Segons ell, en lloc d'invertir milers de milions de dòlars 
en cares tecnologies de remediació es poden dur a terme estratègies de protecció. Segons l'estudi dels rius que estan 
sotmesos a menys amenaces són aquells on la població humana és menor. Els rius en regions àrtiques i en àrees 
remotes dels tròpics semblen ser els que gaudeixen de major salut. Per quant de temps? 
 
Font:  
Portaldemedioambiente.es (3 Novembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/pagina/2/ 
 
Veneçuela cens d’ecologistes 
Veneçuela té 131 entitats de la societat civil dedicades a l'ecologia, en un país de 28 milions d'habitants i amb la meitat 
dels seus 916.445 quilòmetres quadrats sota algun règim de protecció, indica el Directori d'Organitzacions No 
Governamentals Ambientals publicat per la Fundació Terra Viva . "Des que el 1929 es va crear la Societat Veneçolana de 
Ciències Naturals, hi ha institucions de totes les edats i mides, en els 24 estats de Veneçuela que treballen en àrees tan 
diverses com la conservació d'àrees protegides, investigació, agroecologia, educació ambiental o organització 
comunitària ", va dir a Tierramérica el gerent general de la Fundació, Alejandro Luy. La major part del finançament per a 
les activitats d'aquestes entitats" prové d'organismes de cooperació internacional, ambaixades, empreses i altres 
organitzacions privades nacionals i estrangeres ", va dir Luy. Les sumes d'aquesta assistència es vénen reduint, ha 
afegit. 
 
Font:  
Tierramerica (8 Novembre 2010) 
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=eco&nro=500 
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La crisi alimentària mundial i la paradoxa llatinoamericana  
Després del compromís dels líders mundials segellat a la Cimera de Roma per assistir als pobres d'aquest món que han 
capejar el temporal dels alts preus dels aliments, és important considerar algunes característiques úniques de com els 
països d'Amèrica Llatina i el Carib s'insereixen en aquest quadre global. Per una banda, els alts preus de les matèries 
primeres representen una oportunitat perquè la regió augmenti la seva producció d'aliments i augmenti els seus 
ingressos. De l'altra, ha de fa front al urgent desafiament d'ajudar a aquells que més ho necessiten en aquesta crisi. Els 
països d'Amèrica Llatina i el Carib estan llavors davant d'una crítica paradoxa, És que la regió té una rica tradició 
agrícola, i diversos dels seus països estan entre els primers exportadors mundials d'aliments. Durant l'any 2006 la regió 
va exportar més de 55.000 milions de dòlars en productes agrícoles.  
 
La millora dels termes d'intercanvi a través dels alts preus de les matèries primeres (incloent productes agrícoles) 
beneficia a diversos països. Per aquells països sud-americans rics en matèries primeres, aquest desenvolupament 
representa una oportunitat per al creixement sostingut i la possibilitat de passar a una producció amb més valor afegit: 
de les matèries primeres a l'agroindústria. Aquest canvi tindria un impacte positiu sobre el nivell d'ocupació, i ampliaria 
les transformacions operades en països com Colòmbia, Xile i Perú, Mèxic, entre altres, que s'han convertit en productors 
de primer nivell de fruita, espàrrecs i altres varietats vegetals . Però, Amèrica Central i el Carib es troben en una situació 
molt diferent. Depenen de la importació d'aliments i estan sent severament afectats per l'espiral de preus. Al mateix 
temps, estan experimentant pèrdues en els termes d'intercanvi pel que fa als preus de les entrades energétics. Així les 
coses, la inflació dels preus dels aliments afecta de manera desigual als diferents sectors de la societat. Impacta d'una 
manera desproporcionada en els consumidors pobres urbans en tots els països, incloent aquells que són exportadors de 
aliments. Les famílies més humils gasten almenys 50 per cent del seu pressupost en aliments. Els nostres estudis 
indiquen que al llarg de la regió, la gent pobra pateix una taxa d'inflació efectiva bastant més elevada que la taxa global. 
 
Com a resultat, i d'acord amb xifres de l'ONU, 10 milions de persones a la regió són vulnerables a la desnutrició i la fam 
per aquesta crisi, ja que han d'adquirir aliments a preus que li són cada vegada més inabastables. Conseqüentment, i 
d'acord amb el que estableix la cimera de Roma, hem expandit nostres programes d'assistència tant a curt com a mig 
termini. Hem creat un fons d'emergència de 1.200 milions de dòlars per als països més afectats per aquesta crisi i hem 
immediatament aprovat una donació de 10 milions de dòlars per a Haití dirigida a programes d'assistència directa. L'any 
2007, la regió d'Amèrica Llatina i el Carib va celebrar el seu quart any consecutiu de creixement a taxes superiors a cinc 
per cent, el millor exercici des de la dècada dels setanta. Els governs de la regió han implementat polítiques 
macroeconòmiques sòlides i han aprofitat els avantatges dels preus favorables de les matèries primeres per reduir les 
seves vulnerabilitats. Per això, els mercats de capitals han reconegut la posició econòmica i fiscal més sòlida de la regió. 
Tant Brasil com Perú han aconseguit el grau d'inversió. 
Els nivells de pobresa - per molt temps el taló d'Aquil.les de la regió - han baixat en diversos països, des de Brasil al 
Perú, i d'Argentina a Mèxic. Aquests descensos estan relacionats al sòlid creixement econòmic dels darrers anys, i 
l'increment de la despesa pública amb orientació social, incloent reeixits programes de transferències monetàries 
condicionades. Aquests avenços estan ara en risc a causa de l'impacte de la desacceleració econòmica als Estats Units, 
així com per la pujada dels preus del petroli i els aliments. Tot i que la regió està més ben preparada que en el passat, 
el repte és més gran per als petits països d'Amèrica Central i el Carib. Mentres tant, els països rics poden contribuir a 
alleujar la crisi alimentària donant un respir a través de la reducció de subsidis i aranzels sobre els biocombustibles 
derivats del blat de moro. La producció d'etanol consumirà 30 per cent de la collita nord-americana de blat de moro per 
a l'any 2010. Reduir els aranzels sobre l'etanol a Estats Units i Europa ajudaria a incrementar la producció de 
biocombustibles més eficients, i ecològicament més amigables, derivats de la canya de sucre - com ho fan amb èxit 
Brasil i països d'Amèrica Central, que no competeixen amb la producció d'aliments. Així es eixamplarien els mercats per 
als països més pobres. Simultàniament, arribar a un acord a la Ronda de Doha de l'Organització Mundial del Comerç 
(OMC) per eliminar els subsidis i aranzels agrícoles crearia un terreny de joc més equilibrat entre països rics i en 
desenvolupament que beneficiaria als consumidors de tot el món. S'hauria més trobar la manera d'eliminar les 
restriccions a les exportacions tan aviat com sigui possible, ja que aquestes mesures porten a l'acaparament i 
incrementen els preus dels aliments encara més, posposant la configuració per oferta i demanda necessaris per 
aconseguir un nou equilibri. El desafiament a Amèrica Llatina ara per ara és créixer sostingudament, alhora que 
s'enfronten les noves condicions globals i regionals. La regió té el potencial i sense dubtes superarà aquest nou 
desafiament. Al costat de l'ONU i altres socis, el Banc Mundial continuarà donant suport als països en els seus esforços a 
favor de construir una xarxa de seguretat social per als més vulnerables, alhora que s'expandeixen les oportunitats 
econòmiques i socials per a tothom. 
 
Font:  
Tierramerica (8 Novembre 2010) 
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=2980 
 
Irresponsabilitat salmonera comença a destruir patrimoni sanitari i turístic de Magallanes 
Amb la presència del primer brot de virus ISA, Magallanes acaba de perdre el seu principal patrimoni sanitari: el de ser 
una mega regió lliure dels principals patògens-virus, bacteris i ectoparàsits-que assolen a la indústria i ecosistemes 
marins a nivell mundial. El dramàtic és que això passa quan hi ha només 8 centres de cultiu de salmó de l'Atlàntic 
funcionant. Què passarà quan operin gran part de les 1.600 concessions sol·licitades, per a un horitzó productiu de 
80.000 tones anuals? ", Va assenyalar Juan Carlos Cárdenas, director del Centre ECOCEANOS.  
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La foto muntatge representa la potencial invasió de salmoneres en zones d'innegable bellesa escènica. Molèstia existeix 
a la Regió de Magallanes després de l'aparició del Virus ISA en gàbies salmoneres properes a Torres del Paine. I mentre 
el subsecretari de Pesca, Pablo Galilea, lleugerament afirma que el virus "arribo per quedar-se", representants de les 
empreses de turisme han criticat durament l'intent d'aquesta indústria de expandir-se a la austral Regió. Així, el Senador 
Pere Muñoz va afirmar que "les males pràctiques sanitàries i ambientals d'aquesta indústria persisteixen", mentre José 
Vera Giusti de la Cambra de Turisme Austro Xile qualificar la salmonicultura com "una de les indústries més pernicioses i 
destructiva", i el ex Intendent Ricardo Salles va dir que aquesta indústria "tard o d'hora ha de deteriorar el nostre actiu 
més important que són els nostres paisatges naturals, lliures de contaminació". 
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El brot del virus ISA en Magallanes, demostra que la irresponsabilitat sanitària d'aquestes companyies continua sense 
canvis, després de generar la major crisi social a Chiloé. "La confirmació de la presència del virus ISA en Magallanes 
hauria de ser l'última llum d'alarma a la consciència de les autoritats i a la comunitat respecte de la barbàrie que estem 
a punt de perpetrar: donar la benvinguda a Magallanes a la salmonicultura, una de les indústries més pernicioses i 
destructives d'allò mateix que declaren voler fomentar, el benestar de la població en l'àrea en la qual s’instal·len ", va 
assegurar l'economista de la Universitat de Xile, José Vera Giusti, Director (s) de la Cambra de Turisme Austro Xile. Vera 
Guisti agregar a ECOCEANOS News que "la mentida i la deformació intencionada de la realitat són els arguments amb 

els que han continuat disseminant seva xacra, 
comptant amb el suport de la desinformació de la 
població general i amb la decidida complicitat de les 
autoritats, que assumeixen com a propis els discursos 
d'interès corporatiu que estan a punt d'aconseguir el 
seu objectiu: violar irremissiblement la bellesa 
impoluta de la nostra privilegiada geografia per donar 
cabuda a les seves gàbies destructives i contaminants, 
replicant la tragèdia productiva i social que van crear 
en la Regió dels Llacs i d'Aysén ". Per la seva banda, 
l'ex Intendent de la Regió de Magallanes, Ricardo 
Salles, que actualment presideix la Cambra de Turisme 

de Timaukel, a Terra del Foc, va dir a ECOCEANOS 

News que la presència de brot de virus ISA prop a Torres del Paine és una "crònica d'una mort anunciada. Nosaltres 
hem estat reiteratius en què la indústria del salmó ha d'estar molt controlada per les raons que hem esgrimit durant tant 
de temps: el seu impacte en el medi ambient. 
 
El turisme és l'activitat número u, reconeguda des de fa 20 anys i hem de cautelar que no es vegi afectada ". "La 
presència d'aquest brot està avalant el que nosaltres hem vingut dient en forma reiterada que l'aqüicultura-independent 
que és una activitat que genera treball-, és una indústria contaminant que tard o d'hora ha de deteriorar el nostre actiu 
més important que són els nostres paisatges naturals, lliures de contaminació ", va afegir Salles. L'ex Intendent va 
afirmar que "la detecció del virus ISA en Magallanes, ens preocupa i apel·lem a les autoritats perquè definitivament ens 
asseguem seriosament a conversar i veure de quina manera anar controlant situacions com aquesta, perquè una vegada 
que es produeixen és molt difícil tornar enrere i un exemple clar és el que pas en la Regió dels Llacs ". Davant la poca 
capacitat que té el Servei Nacional de Pesca, Ricardo Salles va dir que "si nosaltres volem fer sostenible qualsevol 
activitat hem de destinar recursos, principalment per al seguiment i la fiscalització, perquè en uns anys no estiguem 
plorant sota la llet vessada i trobar-nos amb una situació que ja no té peu enrere, per tant es requereix d'una decisió 
política del Govern per destinar més recursos ". El president de la Cambra de Turisme de Timaukel va dir que" ha 
d'haver una veu d'alerta perquè anar pensant que anem fer amb aquesta situació, que considero no requereix gran 
anàlisi ". 
 
"Salmonicultura 2.0, 4.0 ... em dóna exactament el mateix. El que al turisme el preocupa és que aquest procés es 
realitzi amb molta serietat, que es projecti l'activitat salmonera no només com un excel·lent negoci, sinó en funció de 
cautelar el tema ambiental que és fonamental, i també la compatibilitat amb altres activitats productives. Perquè les 
basses gàbies contaminen el paisatge, i cal evitar que això es transformi en el que va ser la Regió dels Llacs ", va indicar 
Salles. José Vera Giusti precisar que "la seva proposta de" salmonicultura 2.0 "ha quedat despullada com el que és en 
realitat: un intent barroer de fer creure a la ciutadania que l'interès corporatiu de les salmoneras inclou realment els 
anhels de la comunitat en què es s'insereixen: Res més allunyat de la realitat, com ho evidencia la denúncia de 
SERNAPESCA. Fins i tot a una escala productiva molt llunyana del que pretenen en Magallanes, els salmoners ja van 
introduir l'ISA. Per les vostres obres els coneixereu ". Mentre el director del Centre ECOCEANOS, Juan Carlos Cárdenas, 
va dir que" la presència del virus ISA en aigües de la comuna de Puerto Natales és conseqüència directa de la crisi 
generada el 2007 a Chiloé pel mal maneig sanitari i ambiental d'aquesta indústria. Això desmenteix l'intent 
comunicacional d'establir un abans i un després entre la "salmonicultura pre crisi" i la autodenominada nova 
"salmonicultura 2.0", ja que la cultura i estil empresarial imperant, així com la seva relació amb el Estat, és la mateixa ". 
 
Per la seva banda el Senador (PS) Pere Muñoz va dir que aquest fet, "demostra que les males pràctiques sanitàries i 
ambientals d'aquesta indústria persisteixen, després de gairebé dos anys després que va aparèixer el brot infecciós que 
va desencadenar la crisi". "La salmonicultura és un risc per al turisme i la pesca artesanal, però sembla que en el Govern 
no s'adverteix això i hi ha una obsessió per desenvolupar-la a qualsevol preu, basant-se en una suposada creació 

 



d'ocupació que se sap és estacional, precari, mal remunerat i insegur " , va afirmar el legislador. Muñoz va assegurar a 
més "que la proposta governamental contempla mesures contradictòries, perquè no es pot al mateix temps plantejar 
desenvolupar el turisme d'interessos especials i el caràcter natural de la Patagònia amb impulsar activitats com la 
mineria i la salmonicultura, l'impacte negatiu en l'entorn està comprovat ". Per la seva banda, el metge veterinari Joan 
Carles Cárdenas va assenyalar que "amb la presència del primer brot de virus ISA, la regió de Magallanes i Antàrtica 
xilena acaba de perdre el seu principal patrimoni sanitari a conseqüència del que era fins ahir el seu aïllament geogràfic: 
l' de ser una mega regió lliure dels principals patògens, virus, bacteris i ectoparàsits, que assolen a la indústria aqüícola i 
ecosistemes marins a nivell mundial ". "El dramàtic és que això ha ocorregut quan només hi ha 8 centres de salmó 
Atlàntic funcionant, què passarà quan entrin a operar gran part de les 1.600 concessions salmoneras sol·licitades, per a 
un horitzó productiu de 80.000 tones anuals?", Va assegurar el director de ECOCEANOS . Per Cárdenas, "és sorprenent 
la lleugeresa d'argumentació del subsecretari de Pesca i de diversos funcionaris governamentals, assenyalant a la 
societat xilena que 'el virus ISA va arribar per quedar-se" i que "hem d'aprendre a conviure amb aquestes malalties'. 
Això segons el metge veterinari "clarifica davant l'opinió pública sobre els qui van a guanyar i els que perdran amb 
l'agressiva expansió de la indústria salmonera en aquesta dècada en Magallanes". En tant, Teobald Ruíz, President de la 
Cambra de Turisme d'Última Esperanza, va dir a ECOCEANOS News que "Magallanes és una de les regions més prístinas 
del món, i per tant ens preocupa mantenir això en el temps. Si el virus Isa afecta la biodiversitat de la Patagònia 
òbviament que ens preocupa. Però l'impacte del brot en el productiu és problema de la indústria i no el nostre, perquè 
no han sabut controlar producte de les seves males pràctiques ". "Ens preocupa que el Govern ja enviament un senyal 
que la indústria del salmó tindrà el seu desenvolupament en Magallanes, i això abans que finalitzi el procés de 
zonificació de la vora costaner", preu podria Ruiz, des de Puerto Natales 
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Envelliment global  
Una de cada deu persones al món supera els 60 anys. Per al 2050, Nacions Unides adverteix que la proporció 
augmentarà a una de cada cinc. Estem molt a prop de que el nombre de persones grans en el món superi el nombre de 
nens de fins a cinc anys per primera vegada en la història. L'any 1950, l'esperança de vida mundial no superava els 
cinquanta anys. El 2010, un nadó "mitjana" viurà més de setanta anys. Encara que existeixen desigualtats entre els 
països rics i els empobrits en aquesta matèria, les agències internacionals coincideixen que la població mundial envelleix 
a passos de gegant. En el món, al voltant de sis-cents milions de persones superen i als 65 anys i les Nacions Unides 
preveu que en l'any 2050 la xifra s'acosti als dos mil milions d'avis, un 21% de la població mundial, degut en gran 
mesura al creixement demogràfic d'Àsia i Àfrica.  
 
L'envelliment de la població és un dels reptes més importants que es presenten en el segle XXI. Vindran problemes per 
a les arques dels estats, que hauran d'invertir més en sanitat, en pensions i en recursos específics perquè els grans 
tinguin qualitat de vida. Segons un estudi sobre l'envelliment global realitzat per Standard & Poor's, del qual es feia 
ressò The New York Times, no hi ha cap altra força, com l'envelliment de la població, que sigui capaç d'influir tant en 
l'economia i les polítiques socials de els països. Si els governs no canvien les seves polítiques de manera radical i 
comencen a preparar-se per aquest "tsunami", diuen des de S & P, el deute dels països es dispararà als nivells de la 
Gran Depressió o de la II Guerra Mundial.  
 

I la recepta que proposen és més del mateix: augmentar 
l'edat de jubilació i reduir les prestacions socials. Però en 
els països empobrits del Sud, el 70% dels homes majors i 
el 40% de les dones d'edat segueixen treballant i més de 
100 milions de majors d'aquests països viuen amb menys 
d'un dòlar al dia, segons l'organització HelpAge.  

 
        Foto: Periódico Tribuna 

 
La recepta liberal és sempre la mateixa. Però, per què 
augmentar l'edat de jubilació mentre grans empreses 
financeres o tecnològiques prejubilen als seus empleats 
als 55 anys. ¿No hauria de descartar primer les 
prejubilacions primer? En un país com Espanya, les 
prejubilacions dupliquen el cost de les prestacions per 
desocupació.  
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Tampoc sembla molt coherent que l'edat de jubilació augmenti a tots per igual. Hi ha persones que desenvolupen 
treballs físics, com paletes, miners, bombers, en els quals es fa difícil pensar estar més temps treballant. No obstant 
això, hi ha altres professions, professors, advocats, periodistes que sí que podrien augmentar els seus anys en actius, 
sempre que la salut i les forces li ho permetin. El segon ingredient de la recepta de S & P sembla un plantejament 
obscè. Els nostres grans han tirat endavant les seves famílies, els seus països i és just que a l'hora de la vellesa compten 
amb totes les ajudes necessàries perquè tinguin una mínima qualitat de vida. En països com Espanya, la Llei de 
Dependència suposa el quart pilar de l'Estat de Benestar.  
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El cost de fer-se gran ha de ser compartit per la societat, les empreses i els Estats. És el moment d'unir-se i replantejar 
un model en què l'econòmic pesa més que l'humà, on l'important és tenir en comptes de ser. L'envelliment global 
necessita de solucions globals i pluridisciplinaris. Per què no afegir a la recepta ajudes a les famílies perquè puguin tenir 
fills o millorar en prevenció i portar una dieta més saludable per evitar problemes quan s'arribi a major? Durant la 
infantesa i la joventut se'ns prepara per ser homes de profit. En l'edat adulta, treballem per complir amb la nostra vida 
activa. Després d'una vida de treball, ben merescut està una vida digna per a finalitzar nostres dies. El fer-se gran 
hauria de ser considerat com un èxit. La persona ha aconseguit el seu desenvolupament i hauria de ser una fase de la 
vida plena, productiva, creativa, independent i plena d'afectivitat. No obstant això, la gent gran solen estar 
discriminades i excloses de la participació en la presa de decisions. 
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Unió Europea: 
 
Nou "poder verd" avança a Alemanya 

En el partit alemany Els Verds regna l'optimisme, ja que, segons 
enquestes, la seva popularitat va en augment. No només per la seva 
orientació ecologista, sinó per la seva credibilitat, Els Verds són el 
partit del moment.  

Foto: pfcyl.es 

 
En el districte de Berlín-Kreuzberg, un dels més multiculturals i 
políticament moguts de la capital alemanya, els Verds van acaparar 
el 47 per cent dels vots el 2009 amb Hans-Christian Ströbele, que va 
ser elegit diputat, aconseguint així l'únic mandat directe per al partit 
en tot el territori alemany.  
 
Ströbele, diputat verd al Parlament Federal, pensa que els votants 
coneixen bé quina és la seva posició.  
 
 

Credibilitat és la paraula clau per explicar la creixent popularitat dels Verds: "Som més creïbles que els polítics d'altres 
partits i la nostra postura pel medi ambient s'ha convertit en tema central per a tots", assenyala el diputat.  
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Bèlgica: Si bé, en termes generals, l’energia eòlica no representa una amenaça per a la flora i fauna 
silvestres, la situació o el disseny inadequats dels parcs eòlics poden tenir repercussions negatives en 
espècies i hàbitats vulnerables. 
És per això que la Comissió Europea ha publicat noves directrius per al desenvolupament de l’energia eòlica en zones 
naturals protegides. Aquesta nova estratègia s'aplicarà a la xarxa Natura 2000, una de les pedres angulars de la política 
de biodiversitat de la UE i un instrument clau per aconseguir l'objectiu de la UE d'aturar i invertir la pèrdua de 
biodiversitat d'aquí a 2020. 

  

Foto: La ecologia.net 
 

Vent, opció clara: L'energia eòlica té un paper important que 
desenvolupar en la consecució de l'objectiu de la UE que l'energia 
renovable suposi un 20% dins el consum energètic total d'Europa 
d'aquí al 2020, la seva implantació en zones Natura 2000, una xarxa 
ecològica de gairebé 26.000 llocs en els 27 països de la UE, no queda 
exclosa de forma automàtica, si bé s'ha d'avaluar cas per cas.  
 
L'avaluació és necessària perquè la xarxa abasta gairebé el 18% del 
territori de la UE i on el seu objectiu primordial és garantir la 
conservació i l'ús sostenible de zones de gran valor en termes de 
biodiversitat i la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats 
més valuosos i amenaçats d'Europa.  
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Janez Potočnik, comissari europeu de Medi Ambient, ha declarat sobre el tema que "aquestes noves directrius oferiran 
als Estats membres i a la indústria indicacions clares sobre el desenvolupament d'activitats relatives a l'energia eòlica de 
conformitat amb els requisits de Natura 2000. No es tracta de canviar la legislació ni la política, sinó simplement de 
donar orientacions sobre la legislació vigent.  
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El nostre propòsit és garantir que es compleixin els objectius relatius a l'energia renovable i que es respecti plenament al 
mateix temps la legislació de la UE sobre la protecció de les espècies. Planificació estratègica.  
 
Les directrius publicades avui, que tenen com a objectiu evitar el conflicte entre el desenvolupament de l'energia eòlica i 
la conservació de la biodiversitat a les zones protegides Natura 2000, posen de manifest la importància de la planificació 
estratègica i la necessitat d'una adequada avaluació, de bona qualitat, dels nous projectes.  
 
Les directrius inclouen una sèrie d'exemples de bones pràctiques i demostren com els projectes d'energia eòlica poden 
evitar causar danys a les zones naturals sensibles. La planificació de la implantació dels parcs eòlics de manera 
estratègica en zones geogràfiques extenses constitueix un dels mitjans més eficaces per reduir al mínim les 
repercussions d'aquests parcs en la naturalesa i en la flora i fauna silvestres des de l'inici del procés de planificació. No 
només permet establir un marc de desenvolupament més integrat, sinó també reduir el risc que es plantegin dificultats i 
retards en les fases posteriors dels diferents projectes. Plans, Europa s'ha fixat l'objectiu d'aconseguir el 20% del seu 
consum energètic a partir de fonts d'energia renovable d'aquí al 2020 i l'energia eòlica ha d'aportar una important 
contribució a la consecució d'aquest objectiu.  
 
L'energia eòlica també ajuda notablement a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i de contaminants 
atmosfèrics, així com el consum d'aigua dolça derivat de la producció convencional d'electricitat a la UE. La producció 
d'energia eòlica ha augmentat ràpidament en l'últim decenni i representava el 2009 al voltant del 4,8% del consum total 
d'electricitat de la UE. Segons les previsions, aquest percentatge es va a triplicar d'aquí a 2020.Los plans es poden 
implementar ja que Natura 2000 no és un sistema de reserves naturals subjectes a una protecció estricta en les quals 
està prohibida tota activitat humana. Encara que la xarxa va a incloure aquestes reserves, la major part de la seva 
superfície probablement segueixi estant composta per terrenys de propietat privada, el que es vol garantir és que la 
seva gestió futura sigui sostenible tant des del punt de vista ecològic com des del econòmic. 
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La Unió Europea ha proposat unes normes de seguretat per a l’emmagatzematge del combustible gastat i 
els residus radioactius procedents de les centrals nuclears, la medicina o la investigació científica. 
Les noves normes demanen que siguin presentats programes nacionals que indiquin quan, on i com construiran i 
gestionaran els dipòsits definitius que garanteixin el compliment de les normes de seguretat més estrictes. Amb el que 
es pretén que les normes de seguretat internacionalment acceptades siguin jurídicament vinculants i exigibles en la Unió 
Europea. Política i societat, El Comissari d'Energia, Günther Oettinger, qui ocupa el càrrec des de novembre de 2009, ha 
manifestat que, "la seguretat afecta tots els ciutadans i a tots els països de la UE, estiguin a favor o en contra de 
l'energia nuclear.  

Hem d'estar segurs de disposar de les normes de seguretat 
més estrictes del món per protegir de la contaminació 
nuclear als nostres ciutadans, aigües i sòls. La seguretat és 
indivisible. Si ocorre un accident en un país, pot tenir 
efectes devastadors també en altres. "Actualment es 
mouen per Alemanya diversos Castors (Transports 
Nuclears) que han causat fortes manifestacions civils a tot 
el país i de les quals poc s'ha informat públicament. 
La ciutat de Gorleben rebrà un nou transport de residus 
altament tòxics i on s'ha convocat una massiva protesta 
massiva contra el mateix. Requerimients. Dins de les 
condicions s'exigeix l'establiment de normes vinculants i 
exigibles per garantir que tots els Estats membres les 
apliquin sense excepció. Aquestes han estat elaborades 
dins el context de l'Organisme Internacional d'Energia 
Atòmica (OIEA) a totes les etapes de la gestió del 
combustible gastat i els residus radioactius fins a la seva 
emmagatzematge final.  

Foto: Greenpeace 

 
Les noves normes s'han fundat sota estrictes preceptes on els Estats membres tenen d'elaborar programes nacionals en 
el termini de quatre anys després de l'adopció de la Directiva. Aquests programes han d'incloure uns plans per a la 
construcció i gestió de les instal.lacions d'emmagatzematge, fixant un calendari de construcció concret, amb els seus 
corresponents fites, i una descripció de totes les activitats necessàries per aplicar les solucions d'emmagatzematge, les 
avaluacions dels costos i els règims de finançament escollits.  
 
De mateixa manera es va convenir que els programes nacionals han de ser notificats i així mateix la Comissió Europea 
pot demanar als seus Estats membres que modifiquin els seus plans de ser necessari. Dos o més estats membres poden 
concertar per utilitzar un dipòsit definitiu situat en un d’ells.  
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Accions concretes. Es va definir que no està permesa l'exportació de residus nuclears a països de fora de la UE per al 
seu emmagatzematge definitiu. Per a això es va concloure que el públic ha de ser informat pels Estats membres de la 
Unió i ha de tenir la possibilitat de participar en la presa de decisions sobre gestió de residus nuclears.  
 
Això fa que les normes de seguretat elaborades per l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica adquireixen força legal, 
el que fa que les autoritats independents que concedeixin llicències per a la construcció de dipòsits i comprovin les 
anàlisis de seguretat de cada dipòsit. Més de 50 anys després de l'entrada en funcionament de la primera central 
nuclear (1956 a Calder Hall, Regne Unit) segueix sense comptar amb dipòsits definitius. 
 
Cada any es produeixen a la UE 7.000 metres cúbics de residus d'alta activitat, emmagatzemant la major part del 
material en dipòsits provisionals.Com que els residus d'alta activitat es consideren les parts del combustible gastat 
reprocessat que no es poden reutilitzar i, en conseqüència, han de ser emmagatzemades per sempre en dipòsits 
especials. Encara que quan aquests dipòsits provisionals siguin necessaris per reduir la temperatura dels elements de 
combustible i els residus d'alta activitat, així com perquè disminueixin els nivells de radiació, no constitueixen una solució 
a llarg termini , ja que exigeixen un manteniment i una supervisió permanents.  
 
Protegir és el mandat, Tot i el am ampli consens entre els científics i les organitzacions internacionals com l'OIEA en què 
l'emmagatzematge geològic profund constitueix la solució més apropiada per a l'emmagatzematge a llarg termini de els 
residus nuclears d'alta activitat. Atès que aquests cementiris solen estar en superfície o pròxims a ella, hi ha l'alt risc 
d'accidents com caigudes d'aeronaus, incendis o terratrèmol. D’acord amb el Tractat Euratom, la UE és competent per a 
protegir de les radiacions ionitzants al públic en general. La combinació concreta d'energies, però, és una competència 
nacional on dels 27 Estats membres, 14 compten amb centrals nuclears. 
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Regular la caça de balenes o prohibir? La UE passa paraula  
Noruega i Japó volen seguir caçant balenes. Austràlia s'oposa frontalment. Parlem amb la responsable d'oceans de 
Greenpeace per analitzar la situació. Organitzacions ecologistes van denunciar la proposta presentada per països com 
Islàndia, Noruega, i Japó per reobrir la caça de les balenes.  

Però les ONG no han aconseguit el seu propòsit ja 
que en la reunió de la CBI celebrada fins divendres 
passat no s'ha abolit la proposta (simplement s'ha 
endarrerit la decisió) ni s'ha sancionat als països 
que continuen amb aquesta caça tot i la prohibició 
imposada per l'organització que en principi busca la 
preservació de l'espècie. Aquesta reunió ha estat 
marcada per la polèmica per dos motius: la primera 
el document realitzat pel Japó, Islàndia i Noruega 
on es demanava l'abolició de la prohibició de caçar 
aquests cetacis. 
 
El segon motiu de polèmica ha estat l'article 
publicat en un diari londinenc (The Sunday Times) 
on s'informa sobre els vots que Japó ha comprat als 
països en desenvolupament (molts dels quals sense 
costa) per aconseguir un major suport en les 
reunions de la CBI. 
 

Foto: Greenpeace Parlem amb Celia Ojeda, responsable d'Oceans de 
l'organització ecologista Greenpeace, perquè ens 

aclareixi la situació i les conclusions de la reunió de la CBI finalitzat el passat divendres 25: Quina valoració feu 
d'aquesta reunió? La reunió ha estat positiva des del punt de vista que no hi ha hagut acord, però és negativa perquè 
l'any que ve se segueix mantenint la porta oberta a l'eliminació de barreres per a la caça de balenes i Japó per exemple 
seguirà fent pressió política de manera intensa. Com qualificaries les paraules del comissari neozelandès, Geoffrey 
Palmar, denominant al CBI com un tractat de caça més que un organisme de protecció de balenes?  
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Totalment certa perquè és el que opina ell i molts altres com ara Greenpeace. No hauria de ser un establiment de 
quotes de caça, el que era en els seus orígens, sinó que hauria conservar l'espècie. Després de 25 anys de "prohibició" 
s'ha percebut una millora o un augment en el nombre d'aquests mamífers? No estan tan bé com abans de la seva caça 
industrial però sí que s'ha vist una millora. El problema és que es reprodueixen molt tard i no es noten uns beneficis 
exuberants, ha d'haver més temps, però si que hi ha hagut una recuperació i això que ara hi ha més problemes amb el 
canvi climàtic, els vaixells ...¿S'imposa algun tipus de sanció a països com el Japó o Islàndia per la constant caça de 
balenes fora del control de la comissió? No, absolutament res. És lamentable per part de la CBI. En el cas que es 
readaptar aquesta moratòria inicial ¿desapareixeria la caça il·legal o simplement es sumés a aquesta el nombre de 
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caça legal? No queda clar en el document que s'han presentat a la CBI. Per això les ONG i organismes de conservació 
estan lluitant, perquè no se sap la quota ni si encara es legalitzi una altra vegada la situació no sabem si Japó seguirà 
fent la seva "caça científica". La majoria de les postures dels diferents països són qüestions ecològiques o més bé són 
posicionaments per diferents interessos econòmics o polítics sobre ells? Hi ha un bloc molt fort que són Islàndia, 
Noruega i Japó i els seus països comprats que es mouen pels interessos econòmics.  
 
D'altra banda, a Austràlia com els països llatinoamericans que no han estat comprats lluiten pels interessos ecològics i, a 
més al·leguen que es percep més beneficis econòmics oferint als turistes un albirament de balenes que oferint els 
productes derivats de la seva caça industrial. Per la seva banda, la Unió Europea no té una raó econòmica per la qual 
recolzar-la però tampoc s'enfronta a Japó com poden fer-ho els llatinoamericans o australians. És vergonyós que no 
hagin enfrontat a Japó i s'hagin quedat a l'espera. El prohibir l'entrada a la societat civil a aquesta reunió ha estat 
realment perquè anessin a frenar els avenços com han legat els responsables?  
 
No, ja que totes les associacions estan en contra d'aquests suposats "avanços" que esmenten. No té sentit que totes les 
reunions d'anys passats hagin estat a porta oberta fins a aquest any que han deixat entrar quan hi havia les decisions 
preses.Quina solució proposaríeu que fos òptima per a tothom? Deixar de caçar, que es respecti el Santuari de l'Antàrtic, 
eliminar qualsevol caça comercial (només la aborigen) i que la CBI sigui un organisme realment de conservació 

 
 Foto: mddhoy.wordpress.com
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Agroecologia davant el canvi climàtic 
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En aquest context d'alta variabilitat de les condicions climàtiques l'agroecologia és una de les millors alternatives per fer 
front al risc. Per què? Perquè aprofita el saber local, el saber tradicional amb millors tecnologies, per exemple, per a la 
captació i el maneig de l'aigua, per evitar l'erosió i una millor gestió dels sòls. A més, perquè aprofita la variabilitat 
genètica de diverses espècies adaptant-la a diferents condicions climàtiques, de temperatura i de sòls. Per tant, 
l'agroecologia està ben preparada en aquest context d'alta incertesa. I el que hem explorat també és que en el futur, 
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en un món sense petroli, de nou l'agroecologia està millor preparada. Davant del canvi climàtic, l'agroecologia és una de 
les millors alternatives que tenim per enfrontar el risc. Aquesta és una de les idees centrals que vaig intentar presentar 
en una entrevista que els editors llatinoamericans de la Revista d'Agroecologia Leis, van tenir l'amabilitat de fer-me 
setmanes enrere a Lima. 
 
L'entrevista va tenir lloc en el marc de la Trobada Llatinoamericà i del Carib d'agroecologia que va tenir lloc a la 
Universitat Agrària La Molina. Amb una enorme concurrència de diversos països andins, centreamericans i alguns del 
con sud, agricultors orgànics i camperols, van debatre sobre les seves experiències, pràctiques i opcions de futur. La 
revista d'Agroecologia Leis és sens dubte una de les més importants del món, amb edicions en diversos idiomes. 
Comparteixo el contingut de l'entrevista: En el marc de la V Trobada Llatinoamericana i del Carib de Productors 
Ecològics, celebrat entre el 5 i 8 de setembre a Lima, vam tenir l'oportunitat d'entrevistar Eduardo Gudynas, del Centre 
Llatinoamericà de Ecologia Social, amb seu a Uruguai. El contingut d'aquesta entrevista es vincula al tema que tracta 
aquest número deLeis: 'Aigua, ecosistemes i agricultura', especialment perquè enfoca, en una perspectiva regional 
llatinoamericana, els efectes del canvi climàtic i les propostes d'acció per afrontar-los. Leis: Podria resumir breument les 
idees centrals de la seva presentació del dia d'ahir?  
 
EG: El que hem discutit en aquestes jornades amb els productors ecològics llatinoamericans és la imminència del canvi 
climàtic global. Un procés que està en marxa i que afectarà el règim de temperatures i de precipitacions i, per tant, van 
a haver grans canvis, a escala planetària, en la producció agropecuària. Conseqüentment ocorreran canvis també dins 
d'Amèrica Llatina. Hi ha diversos models d'anàlisi i prospectiva que indiquen que, per exemple, en algunes zones del 
continent, com la conca del Plata, hi hauria un augment en les precipitacions mitjanes mentre que en altres zones, com 
els Andes centrals o la costa del Carib, es espera una reducció en les precipitacions. També tindrem un increment dels 
extrems de temperatura, amb més gelades i més dies amb gelades, i també amb una major freqüència d'ones de calor. 
Així, es va presentant un escenari d'alta incertesa i alta variabilitat climàtica. Per tant, la producció estarà molt afectada. 
 
Leis: 'Aigua, ecosistemes i agricultura', especialment perquè enfoca, en una perspectiva regional llatinoamericana, els 
efectes del canvi climàtic i les propostes d'acció per afrontar-los. Leis: Podria resumir breument les idees centrals de la 
seva presentació del dia d'ahir?  
 
EG: El que hem discutit en aquestes 
jornades amb els productors ecològics 
llatinoamericans és la imminència del 
canvi climàtic global. Un procés que està 
en marxa i que afectarà el règim de 
temperatures i de precipitacions i, per 
tant, van a haver grans canvis, a escala 
planetària, en la producció agropecuària.  
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Conseqüentment ocorreran canvis també 
dins d'Amèrica Llatina. Hi ha diversos 
models d'anàlisi i prospectiva que 
indiquen que, per exemple, en algunes 
zones del continent, com la conca del 
Plata, hi hauria un augment en les 
precipitacions mitjanes mentre que en 
altres zones, com els Andes centrals o la 
costa del Carib, es espera una reducció 
en les precipitacions.  

    Foto: ecatepec.blogia.com 

 
També tindrem un increment dels extrems de temperatura, amb més gelades i més dies amb gelades, i també amb una 
major freqüència d'ones de calor. Així, es va presentant un escenari d'alta incertesa i alta variabilitat climàtica. Per tant, 
la producció estarà molt afectada. 
 
Leis: Els productors ecològics es veuran igualment afectats pel canvi climàtic? EG: En aquest context d'alta variabilitat 
de les condicions climàtiques l'agroecologia és una de les millors alternatives per fer front al risc. Per què? Perquè 
aprofita el saber local, el saber tradicional amb millors tecnologies, per exemple, per a la captació i el maneig de l'aigua, 
per evitar l'erosió i una millor gestió dels sòls. A més, perquè aprofita la variabilitat genètica de diverses espècies 
adaptant-la a diferents condicions climàtiques, de temperatura i de sòls. Per tant, l'agroecologia està ben preparada en 
aquest context d'alta incertesa. I el que hem explorat també és que en el futur, en un món sense petroli, de nou 
l'agroecologia està millor preparada. 
 
Leis: S'estan aprofitant aquests avantatges de l'agroecologia per incorporar-la en els plans de desenvolupament 
agropecuari en els nostres països? EG: Justament, si l'agroecologia està ben preparada i és la millor opció en l'actualitat, 
el debat ja no ha de ser només sobre qüestions específiques, a nivell de pràctiques agronòmiques, per exemple de 
maneig de sòls, sinó que cal donar un salt qualitatiu i tractar d'articular i introduir l'agroecologia en les discussions sobre 
desenvolupament i sobre polítiques agropecuàries. I això es reforça per la circumstància específica d'Amèrica Llatina, 

 



on la principal font d'emissió de gasos amb efecte hivernacle no és el sector industrial, la combustió de motors 
d'automòbils i el transport, sinó que al nostre continent succeeix a la inversa dels països rics. La principal font 
d'emissions està en la producció agropecuària i en la desforestació que gairebé sempre està associada a l'avanç de la 
frontera agropecuària. Per tant, discutir canvi climàtic a Amèrica Llatina és discutir desenvolupament agropecuari. 
 
Leis: En aquesta perspectiva, en el nostre context hi ha experiències tant per enfrontar problemes climàtics com per 
millorar la productivitat des d'un punt de vista agroecològic, però es perden perquè no es recullen i sistematitzen. Hi ha, 
a vegades, algunes tesis en aquesta direcció, però restringides a una visió pura i una manca de sistematització dels 
processos d'innovació davant els reptes del context rural i agropecuari actual. EG: Aquest tema de les sistematitzacions 
és clau. Per això és important Leis, on es presenten experiències en agroecologia de manera accessible i alhora rigorosa. 
Cal fomentar aquest tipus de sistematitzacions, però no només hi ha un problema de manca de sistematitzacions dins de 
cada país, sinó que a això se suma una dificultat de diàleg entre països. Moltes vegades els processos d'aprenentatge, 
els estudis de cas, etc., Queden dins del país i resulta sorprenent que de vegades es troba que, per exemple, a Bolívia 
tenen més coneixement sobre directrius en agroecologia d'Holanda que sobre les pràctiques, dificultats o èxits del que 
està passant a Perú. Llavors, un cop més, la sistematització és important que estigui en espanyol i que s'ampliï la seva 
difusió, per a això estan internet i totes les noves tecnologies que ofereixen una oportunitat excel·lent. 
Leis: Quina és la visió des CLAES de l'anàlisi i les polítiques ambientals a Amèrica Llatina? EG: En el treball que hem fet 
en CLAES durant l'últim any, preparant l'informe de tendències ambientals a Amèrica Llatina, hem trobat que l'agenda 
ambiental en gran mesura s'ha enfocat en el canvi climàtic. Altres temes, els que tenen a veure amb biodiversitat, àrees 
protegides, maneig de recursos naturals, han quedat en un segon, tercer, quart lloc en alguns països. Hi ha un biaix 
molt important en l'agenda de les polítiques ambientals, en la seva visibilitat i en la discussió pública, que s'agreuja 
perquè la temàtica del canvi climàtic és en bona part producte del que es veu diàriament a la premsa i emfatitza les 
qüestions vinculades a les emissions de fàbriques o d'automòbils, aprofitant per exemple documentals o informes que 
vénen dels països industrialitzats. Però aquesta no és la principal font d'emissions en el nostre continent. La discussió 
del canvi climàtic a Amèrica Llatina té a veure amb agricultura, desforestació i canvi d'usos del sòl.  
 
Però en molts països aquest vincle entre canvi climàtic i ús de la terra i pràctiques agropecuàries, i les seves 
conseqüències en la biodiversitat, no està clar en les discussions nacionals. I això es reflecteix en la manca de 
coordinació de les polítiques sobre canvi climàtic, producció agropecuària i biodiversitat, que segueixen estant en 
compartiments estancs. Així, d'una banda actua el ministeri d'agricultura, gairebé sempre promovent l'agroindústria 
exportadora, amb impactes en el sector rural i en la biodiversitat per l'expansió a la frontera agropecuària, i de l'altra 
banda, molt distants, les polítiques en àrees protegides i biodiversitat que intenten frenar alguns d'aquests efectes 
negatius. Paradoxalment, en l'any de la biodiversitat, aquesta temàtica està passant desapercebuda. L'agenda pública 
està dominada per la discussió sobre canvi climàtic, sense entendre que en el nostre continent aquest tema està 
íntimament lligats a la destinació de la biodiversitat en les àrees naturals, dels llocs silvestres, de la nostra fauna i de la 
nostra flora. 
 
Font: 
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Oceana qualifica com insuficient la proposta de reducció de captures pesqueres de la Comissió Europea 
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Foto: murciaconfidencial.blogspot.com

Oceana valora la reducció dels Totals Admissibles de captura (TAC), presentats ahir per la Comissió Europea a 
Brussel·les, per regular la pesca de les principals espècies a la UE el 2011. No obstant això, l'organització internacional 
de conservació marina considera que, en alguns casos, 
aquesta disminució dels TAC resulta insuficient per garantir 
l'explotació sostenible de les pesqueries i urgeix al Consell de 
Ministres de Pesca a que corregeixi aquestes deficiències 
d'acord amb les recomanacions científiques. La proposta de 
la Comissió Europea planteja una reducció d'un 9,3% de les 
captures dels recursos pesquers respecte a 2010. Oceana 
considera que aquesta disminució és insuficient i denuncia 
que la Comissió ignora el 30% de les recomanacions del 
Consell Internacional per a l'Exploració del Mar (ICES per les 
sigles en anglès). Aquesta actitud compromet notablemente 
l'estat de conservació i les possibilitats de recuperació dels 
estocs pesquers. Ricardo Aguilar, Director d'Investigació 
d'Oceana Europa assenyala que "Si bé reconeixem que s'han 
fet avenços per adequar la gestió pesquera als criteris científics, 
encara hi ha deficiències que posen en perill l'explotació 
sostenible dels estocs poblacionals. Un objectiu prioritari dels plans de gestió ha de ser la presa en consideració de les 
recomanacions científiques per, d'aquesta manera, compatibilitzar l'explotació del recurs amb la salut de les espècies i 
els seus ecosistemes. "Oceana destaca que resulten especialment alarmants els casos d'espècies com el bacallà (Gadus 
morhua) o el arengada (Clupea harengus), que continuen pescant en zones on es recomana el cessament d'activitat. 
Per al gall (Lepidorhombus spp.)  
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I el eglefino (Melanogrammus aeglefinus), la Comissió proposa fixar uns TAC per sobre de les recomanacions en un 
23% i 56% respectivament, en alguna de les zones de pesca. En el cas del llenguado (Solea solea), la escolà blau 
(Molva dypterigia) i el lluç (Merluccius merluccius), la Comissió, lluny de proposar una reducció de les seves captures, 
com aconsella el ICES, les augmenta. Aquest tipus de gestió a curt termini, que prima els interessos econòmics, allunya 
la Unió Europea d'explotar de forma sostenible els seus recursos..  
 
En un intent per aproximar-se al compliment dels compromisos adquirits a les Nacions Unides, legalment vinculants, la 
Comissió ha assumit l'objectiu de mantenir o recuperar els estocs pesquers a nivells de rendiment màxim sostenible per 
al 2015, que en l'actual proposta només compleixen un 15% dels estocs per als que hi ha aquesta informació. En aquest 
context, Oceana vol cridar l'atenció sobre l'actual situació d'explotació d'altres centenars d'espècies sense cap tipus de 
mesures de gestió avalades científicament, i la manca d'informació fiable de les seves captures.  
 
Segons Javier López, científic marí d'Oceana, "La Unió Europea ha d'apostar decididament per implantar mesures 
contundents de recuperació dels estocs sobreexplotats com a únic camí per garantir la seva conservació i assegurar a 
mitjà i llarg termini els interessos de l'activitat pesquera". 
 
Font:  
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Espanya:  
 
Europa condemna a Espanya per no aplicar correctament la norma per reduir la contaminació industrial 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha condemnat avui a Espanya per no aplicar correctament la norma 
comunitària que té com a objectiu reduir la contaminació de les instal·lacions industrials i agràries. La sentència dóna la 
raó a la Comissió, que havia denunciat que 533 instal·lacions a Espanya segueixen funcionant sense l'autorització 
mediambiental requerida. En la seva defensa, Espanya no va discutir el nombre d’instal·lacions sense autorització, sinó 
que va al·legar que l'objectiu de la directiva europea només és assolir un nivell elevat de protecció del medi ambient, i 
no un nivell màxim. Per tant, ja que el 88,53% de les instal·lacions havien obtingut una autorització d'acord, Espanya 
considerava haver complert amb la norma. Així mateix, recordava que l'expedició d'autoritzacions a les instal.lacions 
existents és competència de les comunitats autònomes, el que havia donat lloc a procediments administratius de gran 
complexitat la tramitació requeria un termini bastant llarg. En la seva sentència d'aquest dijous, el Tribunal observa, en 
primer lloc, que només una execució completa i total per part dels Estats membres de les obligacions que imposa la 
directiva permetrà complir l'objectiu d'un nivell elevat de protecció del medi ambient. A continuació, recorda que un 
Estat membrana no pot al·legar disposicions, pràctiques ni circumstàncies del seu ordenament jurídic intern per justificar 
l'incompliment de les obligacions i els terminis establerts per una directiva. Així mateix, un Estat membre no pot 
justificar l'incompliment de les obligacions que li incumbeixen en virtut del Tractat al·legant que altres estats membres 
també han incomplert o incompleixen les seves obligacions. Per tant, el TUE declara que "Espanya ha incomplert les 
obligacions que li incumbeixen en virtut de la directiva" per reduir la contaminació de les instal.lacions industrials i 
agràries. 
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La Universitat de Sevilla publica un estudi sobre la diversitat de les aus de la zona 
El Secretariat de Publicacions i el Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de Sevilla han editat un estudi titulat 
Carrers alades. Les aus de la ciutat de Sevilla i el seu entorn, un llibre que representa la recerca i l'observació de les aus 
de la ciutat de Sevilla. L'anàlisi, dirigit pel catedràtic de la Universitat de Sevilla Enrique Figueroa, s'estructura en 
diferents aspectes: l'estat actual de l'avifauna a les zones verdes, els carrers, avingudes, rondes i llits fluvials com 
passadissos ecològics, els dormidors d'aus; les rapinyaires de la ciutat, les espècies exòtiques d'avifauna i les mesures 
de gestió recomanades encaminades a la potenciació i conservació de l'avifauna urbana. Així mateix, aquest estudi fa un 
balanç actual de la situació de les aus a Sevilla, dels carrers de la ciutat denominades "Carrers Alades", de la varietat de 
les seves espècies que existeixen i on habiten, i tot això subministrant una percepció nova i gratificant de la ciutat, 
aconseguint una major connexió amb la Natura. 
 
Naturalesa i ciutat 
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Referent a això, la Natura juga un paper important en les ciutats. Les ciutats han de ser ecològiques i constituir un 
element important per a la conservació de les espècies. No obstant això, l'ansietat, la depressió i la concentració de la 
gran metròpoli provoquen l'allunyament de l'efecte benefactor de la Natura, degut en gran mesura a la psicologia 
individual i el sistema social. Per això, la funció didàctica dels seus autors no és altra que reflectir a la ciutat sevillana 
com a model de ciutat mediambiental, ecològica i sostenible, on la Natura i especialment les aus persisteixin i siguin 
objecte del gaudi dels habitants de la ciutat, en un marc solidari i estable de convivència. El treball presenta diferents 
mapes, dibuixos i fotografies que permeten al lector seguir el llibre de forma completa sense haver de recórrer a altres 
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guies de suport visual. A més, es completa amb una sèrie de fitxes d'aus on es descriuen les espècies més comunes i es 
detallen els llocs on la seva observació és fàcil. En el treball de recerca cal destacar la tasca del catedràtic d'Ecologia de 
la Universitat de Sevilla i director del grup de recerca Ecologia, Citogenètica i Recursos Naturals, Enrique Figueroa, i la 
participació d'Aída Arroyo Solís, David Doblas Pruvost, Jesús M. Castell Segura, Alfredo E. Ros Casal i Miguel Delibes 
Mateos. 
  
Font: Medioambiente (23 Novembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8872/la_universidad_de_sevilla_publica_un_estudio_sobre_la_diversid
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Des de fa 20.000 anys els oceans Atlàntic distribuït en un altre mitjà 
La circulació d'oceà Atlàntic, anomenat qualificat de circulació que es tomba meridional, MOC és un component 
important del sistema de clima. Els corrents càlids, com el Corrent de Golf, transporten energia des dels tròpics fins al 
North Atlantic subpolar i influeixen en els patrons de temps i clima regionals. Una vegada que arriben al Nord els 
corrents refreden, les seves aigües s'enfonsen i amb ells transfereixen carboni de l'atmosfera a l'abisme. 
 
Aquests processos són importants per al clima excepte la manera que el MOC atlàntic respon a canvi climàtic no està bé 
conegut encara. Un equip internacional d'investigadors sota la direcció de dos investigadors des de l'UAB, Universitat 
Autónoma de Barcelona, ara demostra la resposta del MOC atlàntic al canvi climàtic en el passat. Els resultats 
d'investigació|recerca nous es publicaran 4 de novembre de 2010 en la NATURA de diari de línia|recta del davant 
internacional. Amb col·laboradors a les universitats de Sevilla, Oxford i Cardiff (UK) investigaven la distribució d'isòtops 
en l'oceà Atlàntic que són generats de la decadència natural d'urani en aigua de mar i són distribuïts amb el flux 
d'aigües profundes a través de la pica atlàntica. 
 
L'estudi mostra que la circulació d'oceans era molt diferent en el passat i que hi havia un període quan el flux d'aigües 
profundes en l'atlàntic era invertit. Això passava quan el clima de la regió de North Atlantic era substancialment més 
fred i es debilitava convecció profunda. 

Fa 20 000 anys 
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En aquella època l'equilibri de densitat d'aigua de mar 
entre el Nord i Sud atlàntic era canviat de tal manera 
que la convecció d'aigua profunda era més dura|forta 
a l'Oceà Polar Sud. Els models informàtics recents 
simulen una inversió de la circulació atlàntica 
profunda sota tals condicions mentre és només ara 
amb les dades noves generades per científics d'UAB i 
els seus col·legues des de Sevilla i l'UK que els detalls 
de la inversió de circulació es tornen 
aparents.Aquesta situació ocorria durant la glaciació 
fa 20,000 anys. Encara que això era lluny altra 
vegada|de tornada a temps els resultats són 
pertinents per al nostre clima avui i en el pròxim 
futur. L'estudi nou mostra que el MOC atlàntic en el 
passat era molt sensible als canvis al balanç de sals 
de corrents d'oceà Atlàntic. 

 
Foto: Aquilanoticia 

Els canvis similars a concentració de sal d'aigua de mar s'esperen que ocorri al Nord atlàntic durant escalfament de 
clima durant els 100 propers anys. Per això les dades per ser publicades a Natureoffer la comunitat de modelatge de 
clima l'oportunitat de calibrar els seus models i millorar la seva capacitat de pronosticar oceà futur de manera fiable i 
canvis climàtics. 
 
El Projecte d'investigació, finançat pel Ministeri espanyol per a Ciència i Innovació (MICINN), era portat per Rainer Zahn 
(Investigador d'ICREA) i Pere Masque, tant de l'UAB a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i Departament 
de Física. L'investigador Cesar Negre estudiava l'abundància natural dels isòtops en els sediments del sòl marí de 2.5 km 
de profunditat al Sud atlàntic i ha aconseguit un grau de PhD en la Ciència Mediambiental i programa doctoral de 
Tecnologia a ICTA. 
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Sebastián diu que la regulació eòlica i termosolar s'aprovarà a començaments de desembre  
El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, ha assegurat que la nova regulació dels sectors eòlic i 
termosolar serà aprovada previsiblement pel Govern en el Consell de Ministres del 3 de desembre o en el del 10 de 
desembre. "Estem ja a punt que surti del forn, i esperem que sigui en el Consell del 3 o del 10 de desembre", va afirmar 
el ministre abans d'intervenir en el fòrum 'Spain Investors Day', després de recordar que "la tramitació energètica és 
complicada".  
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En el cas de l'eòlica i la termosolar, ha indicat, la norma ja ha superat l'examen de la Comissió Nacional de l'Energia 
(CNE) i es troba en el Consell d'Estat, després del que estarà preparada per a la seva aprovació per part de l'Executiu. 
Divendres, el Consell de Ministres ja va aprovar la nova regulació fotovoltaica, en què es contemplen retalls de primes 
d'entre el 5% per a instal.lacions de teulada i del 45% per algunes plantes de sòl, amb l'objectiu d'estalviar 600 milions 
d'euros en tres anys. 
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Espanya emetrà nou milions de tones addicionals de CO2 cada any pels plans per augmentar l'ús 
d'agrocombustibles  
Segons un nou estudi publicat avui, els plans per augmentar l'ús d'agrocombustibles a Europa en els propers deu anys 
requeriran l'ús de fins a 6,9 milions d'hectàrees de nou sòl a tot el món i empitjoraria el canvi climàtic [1]. Aquesta 
investigació, encarregada per una coalició europea d'organitzacions ecologistes i de desenvolupament [2], inclou els 
impactes deguts al canvi indirecte de l'ús de la terra que provoquen els agrocombustibles. Això fa que aquest estudi 
sigui l'avaluació més realista fins al moment dels veritables impactes dels objectius obligatoris d'agrocombustibles de la 
Unió Europea (UE). 
 
L'estudi arriba en un moment clau per a la política d'agrocombustibles de la UE, ja que la Comissió Europea ha 
d'informar sobre com gestionar i minimitzar aquestes emissions al final de l'any. L’informe conclou que, per obtenir la 
matèria primera necessària per cobrir els objectius del 2020, caldria convertir en camps de conreu i plantacions una 
superfície equivalent a 1,5 vegades la superfície cultivable d'Espanya. Si els països europeus no canvien els seus plans 
per obtenir combustibles per al transport a partir de cultius alimentaris, es posa en perill els boscos i els ecosistemes 
naturals en molts països, a més de perjudicar la lluita contra la fam i la injustícia en les comunitats del Sud . Aquesta 
investigació analitza per primera vegada l'ús d'agrocombustibles planificat pels Estats membre de la UE en els seus plans 
d'acció nacionals d'energies renovables [3] i conclou que: Europa ha establert un augment significatiu de l'ús 
d'agrocombustibles. 

Per 2020, segons els plans d'acció nacionals, 
proporcionarien el 9,5% del combustible per a transport 
terrestre i més del 90% procedirà de cultius alimentaris. 
Si es té en compte el canvi indirecte de l'ús de la terra 
produït per la major necessitat de superfície agrària, els 
agrocombustibles emetran entre 27 i 56 milions de tones 
de gasos d'efecte hivernacle cada any, el que equivaldria 
a que hi hagués a Europa entre 12 i 26 milions de cotxes 
més. Concretament l'augment d'emissions a Espanya 
seria igual al CO2 generat per un augment d'entre 1,8 i 
4,28 milions de cotxes. Si no es produeix un canvi radical 
en la política de la Unió Europea, els agrocombustibles 
usats en la pròxima dècada seran de mitjana entre un 81 
i un 167% pitjors per al canvi climàtic que els 
combustibles fòssils, quan la normativa comunitària 
requereix explícitament que siguin entre un 35 i un 50% 
millors. Segons els plans nacionals, cinc països són 
responsables de més de dos terços de l'increment 
d'emissions. 

 
 Foto: fondoindigena.org 

 
Regne Unit, Espanya, Alemanya, Itàlia i França produiran 
les majors emissions degudes a agrocombustibles, en el 
cas d'Espanya, 9,5 milions de tones de CO2 extra cada 
any.  
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Blanca González Ruibal, d'Amics de la Terra ha declarat: "Aquest informe mostra clarament el dany que els països 
europeus van a causar amb els seus plans per a introduir agrocombustibles. La Unió Europea ha de deixar de promoure 
falses solucions que segueixen espoliant els recursos del Sud i afrontar urgentment una reducció en la demanda 
d'energia en el transport ". Sara Pizzinato de Greenpeace ha afegit:" La promoció de l'ús d'agrocombustibles no ha de 
ser la única ni la principal via per al compliment de la Directiva d'Energies Renovables en el transport ja que hi ha altres 
opcions, la sostenibilitat està demostrada, com l'establiment d'estàndards estrictes d'eficiència per als vehicles i 
l'aplicació de l'electricitat d'origen renovable a aquest sector". David Howell de SEO / BirdLife assegura que "La 
investigació mostra que els objectius de agrocombustibles de la UE suposen una marxa enrere en la lluita contra el canvi 
climàtic i la lluita contra la fam. Mentre no es tinguin totalment en compte els canvis indirectes de l'ús del sòl, Europa 
continuarà subvencionant una alternativa energètica que és significativament pitjor que els combustibles fòssils als quals 
substituiria ".  
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El Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç va comunicar recentment els objectius d'introducció d'agrocombustibles 
acordats per l'Estat espanyol en els propers anys, que estableixen un 5,9% el 2011, el 6% el 2012 i el 6,1% el 2013. 
Segons Ecologistes en Acció "el Govern ha de reduir la mobilitat motoritzada i garantir que els agrocombustibles 
s'obtenen amb matèria primera autòctona, sense impactes ambientals i socials negatius". 
Font: 
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Recuperar els pobles  
A vista d'ocell, alguns paisatges semblen deserts humans. A les ciutats s'amuntega la població, mentre el camp es buida. 
L'absència de serveis i la manca de dones semblen ser les principals causes. A Espanya, un 65% de la població viu 
apinyada en els grans nuclis urbans i un 25% en els pobles més petits. Com en tants altres països, es va viure l'èxode 
rural, sobretot dels anys 60 als 80, quan els pobladors del camp es van traslladar a les ciutats buscant noves 
oportunitats laborals i una millor qualitat de vida. Més del 80% de la superfície agrícola útil espanyola es considera 
desfavorida. Són zones de muntanya, o amb poca població, i la seva economia bàsica depèn del malparat sector agrari. 
L'absència d'alternatives laborals agreuja el problema de la desocupació.  
 
La mecanització del camp ha propiciat la caiguda del sector agrícola i ramader, a precisar cada vegada menys mà 
d'obra. Els elevats costos de producció i els baixos preus de venda minven la població camperola. Aquesta despoblació 
significa pèrdua de senyals d'identitat, produeix desequilibris territorials i es tradueix en riscos mediambientals com els 
incendis o la pèrdua de biodiversitat. Cada dia desapareix un ramat, i en abandonar l'activitat ramadera sol augmentar 
la superfície forestal descontrolada. S'està perdent també patrimoni cultural. Hi ha paisatges que tenen a veure amb 
l'activitat humana, com les salines, que van contemplar la ritual extracció de sals durant mil·lennis i ara estan 
desapareixent. El repte és aconseguir que la gent no abandoni el camp, i que els que tornen al camp puguin quedar-se 
a ell. La dotació d'infraestructures, encara que és necessària, no és suficient. Bones carreteres, transports suficients, 
tecnologia actualitzada, escoles, hospitals, ofertes laborals diverses, tot això indispensable, però ara es tenen en compte 
altres necessitats de qualitat de vida, prestant atenció al que petit, amb respecte a la identitat i les cultures locals.  

 

Foto: Holaverde 

La despoblació que pateix l'Espanya rural té un 
factor qualitatiu: són les dones, en edat 
productiva i de procreació, les que s'estan 
marxant.  
 
Els pobles es masculinitzen. Els programes 
televisius del tipus 'Granjero busca dona' 
reflecteixen, més enllà de valoracions d'un 
altre tipus, una realitat del món rural: la 
manca de dones. En pobles de menys de 
10.000 habitants, per cada 80 dones hi ha 100 
homes i si el municipi és més petit, la 
diferència s’allarga. La tendència és que els 
homes heretin les propietats i els terrenys i 
que les dones es vagin a estudiar a la ciutat. 
Elles, amb més estudis, busquen feina fora.  

 
En el medi rural semblen amplificar les desigualtats de gènere, la subordinació del món femení. Per això les noies amb 
estudis prefereixen exercir les seves carreres professionals a la ciutat, i així també abandonen un món patriarcal. La 
bretxa entre els pobles i les ciutats s'engrandeix quan algunes conquestes socials en les grans urbs amb prou feines 
arriben a penetrar en els pobles més petits. En quedar-se al poble, moltes trien dedicar més temps a criar fills i alleujar 
la vellesa dels seus majors.  
 
L'absència de guarderies, de residències per a gent gran, espais de lleure, adequats transports públics i serveis bàsics 
sanitaris o educatius són mancances que originen bona part de l'èxode femení. Per frenar la pèrdua de població es 
precisen inversions i comunicacions. Hi ha una nova percepció i sensibilitat cap al rural. Se sap que moltes petites 
poblacions desapareixeran, però també s'està donant una revalorització de la vida en els pobles. El costat més alegre en 
el món rural el posen els nous pobladors. Està arribant gent que trasllada la seva residència des de la ciutat al camp. 
Aquests anomenats neo-rurals ja suposen un 17% de la població en molts municipis i, encara que no poden frenar la 
despoblació, sí que contribueixen a dinamitzar la vida als pobles. Són gent jove que aporta fills, que mantenen obertes 
les escoles, creen les seves pròpies empreses i animen els locals a seguir vivint al camp. Volem conservar els entorns 
naturals com sempre, amb els seus boscos, prats i paisatges, però això té un cost. El camp ens aporta aliments, aigua, 
oxigen, biodiversitat, cultura. Per a la seva sostenibilitat cal emprar més fons i valorar el que podem perdre. 
 
Font:  
Portaldmedioambiente (5 Novembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/6562/recuperar_los_pueblos/ 
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Una nova espècie de insecte carronyer ajudaria als forenses 
Pertany a la família dels piofílids, més coneguda com "mosca del formatge". Causen estralls en l'alimentació quan els 
seus larves infesten productes lactis i proteics. D'hàbits necròfags, senten una forta atracció pels cadàvers en avançat 
estat de descomposició. La troballa d'aquesta nova espècie serà una valuosa ajuda en les investigacions policials. 
"Prochyliza nigricornis" és un dípter extremadament rar i exclusiu d'Europa. Ha estat citat a Alemanya, Eslovàquia, 
Holanda, Regne Unit, República Txeca i Suïssa. Un recent estudi de la Universitat d'Alcalà descriu aquesta espècie al 
centre d'Espanya.  
 
El catàleg de insectes necròfags peninsulars augmenta així la seva biodiversitat fins a onze espècies de piofílids. Amb el 
seu peculiar distribució geogràfica, es converteix en un valuós informador forense per les investigacions policials. 
Aquests insectes són imprescindibles en la descomposició i reciclatge de la matèria orgànica. Així, la seva presència 
reflecteix el grau de conservació dels boscos de la Península Ibèrica. Algunes parts de la seva anatomia permeten 
distingir aquest insecte de la resta d'espècies piofílides. Té les galtes, les antenes, els palps de la seva boca i la primera 
peça de les potes frontals de color negre.  
 
La placa dorsal així com la primera placa lateral del tòrax són uniformement sedoses. No té fortes sedes a l'húmer de la 
pota i la segona placa lateral del tòrax està nua. L'estudi ha estat realitzat per Martín i Baz del Departament de Zoologia 
i Antropologia de la Universitat d'Alcalá. El descobriment d'aquesta nova espècie de piofílids ha estat publicada en l'últim 
butlletí de l'Associació Espanyola d'Entomologia. 
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López de Uralde estaria "encantat" de ser el candidat dels Verds  
El líder nacional dels Verds, Juan López de Uralde, ha assegurat que estaria "encantat" de ser el candidat de la formació 
en les pròximes eleccions generals que se celebraran el 2012, segons va manifestar durant una roda de premsa a Las 
Palmas de Gran Canària . D'aquesta manera, qüestionat sobre si ell serà el candidat del partit a les eleccions de 2012, 
va declarar que serà l'assemblea o l'organisme corresponent de la formació que, al seu moment, s'encarregui de decidir-
ho. "Ara mateix, estem impulsant aquest projecte. Si es decideix que jo sigui el candidat estaria encantat. És possible 
que sigui així però hauria de decidir l'organisme que correspongui perquè estem tractant d'aprofundir en la democràcia i 
la democratització, no només del país, sinó també de les pròpies organitzacions polítiques", ha apuntat. Així mateix, va 
exposar que la política actual està massa monopolitzada per un bipartidisme "que està ofegant la democràcia".  
 
"Hem decidit fer un pas més enllà i constituir-nos en primer lloc a la Fundació equo, per després crear una plataforma i 
un partit que vagi unificant el moviment verd de cara a les eleccions de 2012", va dir. Uralde va entendre que en aquest 
moment es donen les condicions perquè un projecte verd estatal abast una projecció com no ha assolit amb anterioritat, 
recordant que es compta amb el suport dels Verds europeus. En aquest sentit, va explicar que una de les missions de 
l'organització estatal és donar suport a les formacions regionals més actives per continuar amb la construcció del partit 
verd "que Espanya necessita". "Hi ha una marea verda - va afegir - a tot l'Estat que està creixent i esperem aconseguir 
representació parlamentària per primera vegada a Espanya, esperant constituir grup parlamentari". Aquí, ha afegit que 
cal retornar la política a la ciutadania i trencar la inèrcia actual d'un rebuig cada vegada major de la política, "perquè 
això porta a posar en risc la democràcia".  
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Catalunya: 
 
Un sensor permetrà fer prediccions climàtiques i prevenir incendis  
Un sensor desenvolupat a Catalunya permetrà, entre altres coses, fer prediccions climàtiques i prevenir incendis. 
L'aparell és capaç de mesurar amb més precisió el nivell d'humitat en el terreny i el contingut d'aigua en la vegetació, 
dos factors claus per realitzar previsions meteorològiques i calcular el grau de risc d'incendi en una zona concreta, 
alhora que facilita dades molt preuats per a l'estudi del canvi climátic. El sensor s'ha dissenyat amb l'objectiu de poder 
col.locar-se en avions a un quilòmetre d'altitud i farà possible obtenir dades amb una alta resolució entre 200 i 300 
metres. Les dades d'humitat que es podien obtenir fins ara es donaven a escala global, mentre que el nou sensor 
possibilitarà conèixer aquestes dades a nivell regional i local, asseguren els seus fabricants.  
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El projecte SAMHU, que així es diu el Sensor Aerotransportat per Mesurar la Humitat , ha nascut de la iniciativa d'un 
consorci català format per Mier Comunicacions, Gutmar, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre de Tecnologia 
Aeroespacial (CTAE), membre de la xarxa TECNIO. L'aparell permetrà prevenir i combatre incendis, atès que un dels 
factors que determinen el risc d'una zona a patir és el nivell d'humitat, que el sensor és capaç de detectar. L'aparell 
també farà possible crear mapes de risc d'inundacions, un procés natural en què els nivells de quantitat d'aigua 
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emmagatzemada en una zona no saturada fan augmentar les probabilitats que es produeixi una inundació. El sistema 
també té aplicacions en la planificació de cultius. A més, permetrà un control més estricte del medi ambient i facilitarà la 
realització d'estudis sobre els efectes del canvi climàtic en l'agricultura. El sensor aerotransportable, que ha comptat 
amb un pressupost global de prop de dos milions d'euros, estarà disponible per al seu ús comercial a mitjan 2011. 
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Aprovat el Pla de recerca i innovació del Departament  
PRIMAH té per objectiu definir les pautes bàsiques per a gestionar de forma operativa el sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació (RDI) del Departament en un moment en què la sostenibilitat s'ha convertit en estratègica. 
Aquest pla vol donar resposta a la necessitat de definir prioritats d'actuació que siguin estratègiques per al futur de la 
recerca i la innovació ambiental i en el sector de l'habitatge. Aquest document ha estat elaborat de manera coherent i el 
dia 27 d'octubre, la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació va aprovar el Pla de recerca i innovació del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 2010-2013. Està alineat amb el Pla de recerca i innovació 2010-2013 del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i ha comptat amb la participació de representants de diferents universitats, 
centres de recerca i tecnològics, i també d'empreses. 
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La Diputació promou el paisatge com a actiu turístic, en una jornada adreçada al món local. 
L'objectiu específic de la iniciativa ha estat intercanviar experiències en aquest àmbit, tant a nivell local com 
internacional. En aquest sentit, ha donat a conèixer el projecte de la Xarxa Solc, una associació de municipis petits units 
per millorar el seu desenvolupament econòmic mitjançant l'explotació turística sostenible del seu paisatge, s'ha 
presentat la Xarxa Ecoturcat.cat, i ha relatat l'experiència de les iniciatives Slow Cities-Slow Food i les accions sobre 
paisatge que s'han dut a terme a Besalú i la Vall del Fluvià. L'acte s'ha celebrat al Palau de la Diputació i ha reunit una 
setantena tècnics del sector públic que treballen en l'àmbit del paisatge, el turisme, el medi ambient o el 
desenvolupament local, així com empresaris, professors i estudiants universitaris. 
 
La diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació, Misericòrdia Montlleó, ha obert l'acte destacant el paper 
fonamental del paisatge de qualitat en el desenvolupament del turisme, un sector estratègic de l'economia del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l Ebre També han participat en la presentació el president de la Xarxa Solc, Josep Maria 
Tost, que va detallar l'objectiu de la Xarxa Solc, creada fa un any, i ha anunciat la propera creació d'una seu permanent 
d'aquest organisme a Riudecanyes.  

Els ponents de la jornada han estat el 
director de l'Escola de Turisme de la 
URV, Salvador Anton, el director de 
l'Observatori del Paisatge, Joan Nogué, 
la docent de l'Université Paris Est, 
COGNOMS Baron-Yello, el coordinador 
del Consell Assessor del 
Desenvolupament Sostenible, Xavier 
Cazorla, el representant a l'Estat de Slow 
Cities, Slow Food i KM 0, Josep Marco,, 
el vicepresident de la comissió de 
turisme de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies i alcalde de Besalú, 
Lluís Guinó, i el director de la revista 
Descobrir Catalunya, Joan Morales.  
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Foto: Observatorio del Litoral

 
La Xarxa Solc està constituïda per 17 
municipis d'interior de menys de 3.000 
habitants.  
 

El seu objectiu és el foment d'estratègies i accions comunes per definir i implantar un turisme de paisatge a l'interior de 
la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entre les accions d'aquest organisme, destaquen el desenvolupament d'un 
projecte per definir una guia de turisme de paisatge per a municipis, la propera celebració d'una jornada per a regidors i 
tècnics municipals sobre recerca de finançament, bones pràctiques i altres aspectes, una trobada gastronòmic i la 
publicació d'un llibre de receptes de cuina. La Xarxa Solc rep el suport del Patronat de Turisme de la Diputació, entre 
d'altres administracions. 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=3145fe6ae453c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=3145fe6ae453c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=3145fe6ae453c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD


Font: 
Dipuatció de Tarragona (5 Octubre 2010) 
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/644/noticia.html 
 
La Diputació ha finançat actuacions de prevenció d'incendis forestals.  
La Unitat Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona ha 
atorgat ajuts a 10 ajuntaments i 12 ADF de les comarques de Tarragona, per a actuacions de prevenció local d'incendis 
forestals. Aquests ajuts sumen un import total de 161.808,41 euros, destinats a la construcció, manteniment o millora 
de basses i/o dipòsits d'aigua, l'arranjament de camins rurals de titularitat municipal d'interès per a la prevenció 
d'incendis forestals i el manteniment i creació de les franges exteriors de protecció en urbanitzacions, segons les 
prescripcions que dicta la legislació vigent. També els treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges 
de baixa densitat de vegetació i treballs forestals de reducció de la càrrega de combustible vegetal (aclarides, 
esporgues, etc.) en boscos de titularitat municipal. Amb la concessió d'aquests ajuts, la Diputació vol donar suport als 
ajuntaments i a les ADF en la reducció del nombre anual d'incendis forestals, la superfície cremada i la prevenció dels 
efectes nocius derivats del foc. També es pretén impulsar la racionalització i l'eficiència de la gestió forestal, invertint en 
una millora forestal que sigui garantia de la supervivència d'aquests boscos. 
 
Font:  
Dipuatció de Tarragona (22 Octubre 2010) 
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/669/noticia.html 
 
Puigcercós i Herrera es comprometen davant Greenpeace a renovar el consens del Parlament de 
Catalunya contra el cementiri nuclear  
Amb aquest gest, es comprometen a mantenir la seva oposició al cementiri nuclear també després de les eleccions. Fins 
al moment, ni Convergència i Unió ni el Partit dels Socialistes de Catalunya s'han posat en contacte amb Greenpeace per 
sumar-se a la iniciativa. Per a Greenpeace, el silenci dels candidats de les dues formacions polítiques majoritàries de 
Catalunya és preocupant donat que cap de els dos ha inclòs l'ATC ni el centre de recerca experimental nuclear associat 
en el seu programa electoral. Segons la informació apareguda en els mitjans de comunicació, les dues forces polítiques 
condicionen la seva posició al fet que el Consell de Ministres adopti una decisió sobre la ubicació del cementiri nuclear 
abans o després de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.  

 
Per això, Greenpeace ofereix a aquests partits 
l'oportunitat d'unir-se a ERC i ICV-EUiA i enviar un 
clar missatge de fermesa política en contra 
d'aquestes perilloses instal.lacions a la ciutadania i, 
molt especialment, al Consell de Ministres. Segons 
l'organització ecologista, una negativa de CiU i el 
PSC a renovar el rebuig contra el cementiri nuclear 
a Ascó deixa en el Consell de Ministres el escletxa 
de possibles negociacions amb el Govern de la 
Generalitat que pugui sortir de les eleccions. 
 
D'aquesta manera, la ciutadania podria entendre 
que la veritable intenció de les dues formacions 
polítiques és retrocedir del seu compromís a canvi 
d'interessos desconeguts. 
 Foto: sigojoven.com 
 

"En un moment d'unanimitat autonòmica al màxim nivell en contra del cementiri nuclear, el silenci d'Artur Mas i José 
Montilla és l'únic espai polític que li queda al Consell de Ministres per mantenir un procés que margina les comunitats 
autònomes i vulnera la llei pel que fa a la participació pública "-ha declarat Anna Rosa Martínez, delegada de 
Greenpeace a Catalunya. "En aquests moments, Mas i Montilla han de demostrar que no són la taula de salvació de 
Miguel Sebastián", ha conclòs Martínez. Donada la perillositat dels residus nuclears, per als quals no existeix ni s'albira 
cap solució tècnica, i que seran actius durant centenars de milers d'anys, Greenpeace planteja que l'única opció que pot 
generar un consens és deixar de produir-los, fixant un calendari de tancament de les centrals nuclears, que són les 
productores d'aquests residus. Ja està demostrat que tancar les nuclears és possible gràcies a la maduresa tecnològica i 
l'enorme potencial energètic de les diferents energies renovables. 
 
Font:  
Greenpeace España (5 Novembre 2010) 
http://www.greenpeace.org/espana/reports/2010-11-05 
 
Publicat el decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola 
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La Unitat Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona ha 
atorgat ajuts a 10 ajuntaments i 12 ADF de les comarques de Tarragona, per a actuacions de prevenció local d'incendis 
forestals. Aquests ajuts sumen un import total de 161.808,41 euros, destinats a la construcció, manteniment o Millora 
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de basses i / o Dipòsits d'aigua, l'arranjament de camins rurals de titularitat municipal d'interès per a la prevenció 
d'incendis Forestals i el manteniment i creació de les Franger exteriors amb protecció a Urbanitzacions, SEGONS els 
PRESCRIPCIONS que dicta la Legislació vigent. També Els treballs forestals de creació, manteniment i / o Millora de 
Franger de baixa densitat de vegetació i Treballs Forestals de reducció de la càrrega de combustible vegetal (aclarides, 
esporga, etc.) En boscos de titularitat municipal. Amb la convocatòria d'aquests ajuts, la Diputació vol donar Suport als 
Ajuntaments i a les ADF a la Reducció del nom anual d'incendis Forestals, la superfície cremada i la prevenció dels 
Efectes nocius Derivats del foc. També es pretén impulsar la racionalització i l'eficiència de la gestió forestal, invertint en 
una Millora forestal que 'en garantia de la supervivència d'aquests boscos.  
 
Font:  
Departament de Medi Ambient i Habitatge (29 Octubre 2010) 
http://www20.gencat.cat/portal 
 
Ecologistes en Acció detecta alts nivells de mercuri en aire en municipis de Pontevedra i Tarragona 
Els municipis de Lourizán (Pontevedra) i Flix (Tarragona) registren nivells "molt elevats" de mercuri en l'aire, que 
superen "amb escreix" el límit marcat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l'exposició crònica. L'informe 
d'Ecologistes en Acció "Immissions de mercuri en la indústria clorcáustica 2006-2010" detecta també restes d'aquest 
metall pesat en els sòls de les hortes. Emmarcat en la campanya internacional "Mercuri Zero", el treball es va realitzar 
durant el passat estiu a prop de les fàbriques de clor que utilitzen mercuri. Segons les conclusions, la indústria del clor 
emetria "molt més mercuri del que declara oficialment, de manera que posa en risc la salut dels veïns". L'organització 
assegura que "tot el peix" que es consumeix està "contaminat per mercuri" i que les quantitats de mercuri detectades 
en el medi ambient i en el cos humà segueixen en ascens.Ecologistes en Acció assenyala que des de "fa anys" 
l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i la Unió Europea (UE) alerten de la "urgència de controlar aquest problema 
de salut pública". Mentre la situació a tot el món és "de màxima alerta", a Espanya "les autoritats no es decideixen a 
prendre mesures", apunta. L'organització indica que les plantes de clor-sosa amb cel de mercuri són les principals 
consumidores de mercuri a Espanya. Afirma que es tracta d'una tecnologia obsoleta que va ser superada fa temps per 
un procés de membrana, de producció neta i que consumeix un 30% menys d'energia. Exigeix per això que no 
s'autoritzi la producció de clor amb tecnologia de cel les de mercuri, així com que s'obligui a les empreses a netejar els 
sòls i aigües que hagin contaminat i a indemnitzar les persones afectades. Els ecologistes expliquen que el mercuri pot 
formar metilmercuri, que s'acumula i concentra en els ecosistemes aquàtics i, sobretot, en grans peixos com la tonyina, 
el tauró i el peix espasa. És un neurotòxic que pot afectar a la formació del cervell, de manera que "l'exposició és molt 
preocupant durant l'embaràs o la lactància", mantenen. A més, pot provocar danys en el sistema cardiovascular i 
augmentar la mortalitat. El mercuri provoca també trastorns neurològics i de comportament com tremolors, labilitat 
emocional, insomni, pèrdua de memòria, canvis en el sistema neuromuscular, mals de cap, a més d'errors en el ronyó i 
la tiroides. El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que els compostos de metilmercuri poden ser 
carcinògens, indica l'organització. 
 
Font:  
Portal Medio Ambiente (18 Novembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8856/ecologistas_en_accion_detecta_altos_niveles_de_mercurio_en_a
ire_en_municipios_de_pontevedra_y_tarragona/ 
ATIVA  
CEDAT-URV: 
 
Primer Col·loqui del curs 2010-11 del Màster Universitari en Dret Ambiental 

El passat dia 8 de novembre a les 18:00 es va celebrar al 
Seminari 1 el Primer Col·loqui de Medi Ambient i Llatinoamèrica 
del curs 2010-11. Els "Col.loquis de medi ambient i 
Llatinoamèrica" són un espai de debat i discussió de l'alumnat del 
Màster Universitari en Dret Ambiental, relatiu a diversos temes 
d'actualitat ambiental, sociocultural i política, que tenen un únic 
punt comú: Llatinoamèrica i la protecció del medi ambient.  
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Foto: CEDAT 

 
Aquests xerrades, creats com a activitat extracurricular, són 
dirigits per un / a alumne / a que presenta una ponència sobre 
un tema específic de lliure elecció-generalment del seu país de 
procedència-. A continuació, s'obre el debat a tots els 
participants.La dinàmica de l'activitat permet l'enriquiment 
recíproc dels estudiants, que intercanvien les seves experiències 
sobre temes ambientals i desenvolupen les habilitats adquirides 
en el Màster. Aquest primer Col·loqui del curs 2010-11, titulat "La 

nova Constitució de Bolívia: una evolució de l'antropocentrisme al biocentrisme?" va ser impartit per l'estudiant de 
doctorat de dret ambiental de la URV, la sra. Paola Villavicencio Calzadilla, de Bolívia, i en la qual va abordar la qüestió 
relativa a la nova la Constitució Política de l'Estat Plurinacional de Bolívia. Aquesta norma suprema, que va entrar en 
vigor el febrer de 2009, és la primera Constitució en el món que tendeix a tenir una visió biocentrisme, tot i no 
reconèixer plenament a la naturalesa com Subjecte de dret, tal com ho fa la Constitució equatoriana. En tot cas, el 

Foto: CEDAT 
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http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8856/ecologistas_en_accion_detecta_altos_niveles_de_mercurio_en_aire_en_municipios_de_pontevedra_y_tarragona/
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8856/ecologistas_en_accion_detecta_altos_niveles_de_mercurio_en_aire_en_municipios_de_pontevedra_y_tarragona/


text constitucional bolivià reconeix la igualtat de condicions de totes les espècies, i admet que totes les persones i tots 
els éssers vius tenen el dret a un medi ambient saludable, protegit i equilibrat.  
 
Font: 
CEDAT-URV (9 de novembre 2010) 
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/espai/coloquis.php?lang=es 
 
Els alumnes del màster en Dret Ambiental de la URV visiten Vandellòs II  
Els estudiants del màster en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) van visitar ahir 16 de novembre la central nuclear Vandellòs II. En 
arribar el grup va assistir a una presentació realitzada pel cap del 
departament de Medi Ambient i, posteriorment, van realitzar un recorregut 
per la planta. La visita es va realitzar amb l'objectiu que els alumnes 
coneguessin la gestió de residus i la política medi ambiental d'una indústria 
de la província.                      

Foto: ANAV

 
Font: 
ANAV (17 novembre 2010) 
http://www.anav.es/ 
 
Ajuda a un estudi. Projecte treball solidari. Consell Social URV. Nou Termini fins al 31 gener 2011 
El Ple del Consell Social de novembre va obrir un nou termini per presentar treballs en l'àmbit de la solidaritat. Aquest 
nou termini finalitza a les 14 h del pròxim 31 de gener de 2011. Objecte: promoure entre els estudiants de la URV 
l'esperit solidari que els mogui a contribuir, mitjançant les pròpies iniciatives, a millorar la convivència i lluitar contra la 
desigualtat social. Destinataris: Estudiants de la URV que hagin presentat algun estudi, treball o projecte de fi de carrera 
susceptible de materialitzar-se en un projecte solidari. Dotació econòmica: Dues fases, la primera valorarà 
l'avantprojecte i es podrà atorgar un ajut d'un màxim de 3.000 €, la segona valorarà l'aplicació pràctica i es podrà 
atorgar un ajut d'un màxim de 6.000  Euros. 
 
Per a més informació: 
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/Ajut solidari/Cajut_solidari_2009-10 EXTRA.htm 

 
NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
Decisió de la Comissió de 3 de novembre de 2010 per la qual s’estableixen els criteris i les mesures 
aplicables al finançament de projectes comercials de demostració destinats a la captura i 
l'emmagatzematge geològic de CO2, en condicions de seguretat per al medi ambient, així com de 
projectes de demostració de tecnologies innovadores d'energia renovable, a l'empara del règim per al 
comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la Comunitat establert per la Directiva 
2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.  
 
Per a més informació: 
Eurolex 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0039:0048:ES:PDF 
 
Espanya: 
Ordre ARM/2971/2010, de 18 de novembre, per la qual s'estableix un pla nacional de desmantellament 
de vaixells pesquers espanyols que pesquen en caladors internacionals i que tenen el seu port base a les 
ciutats de Ceuta i Melilla i s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts a 
armadors o propietaris per la paralització definitiva, així com les corresponents mesures 
socioeconòmiques per als tripulants afectats. 
 
Per a més informació: 
BOE 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/20/pdfs/BOE-A-2010-17849.pdf 
 
Catalunya: 
Resolució MAH/3613/2010, d'agost de novembre, per la qual s'amplien els terminis d'especificar i de 
justificació de les subvencions per a la realització d'actuacions d'Ordenació ambiental de la il.luminació 
exterior durant l'any 2010. 
 
Per a més informació: 
DOGC 
http://www.gencat.cat/diari/5755/10307033.htm 
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 JURISPRUDENCIA  
 
Unió Europea:  
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 18 de novembre de 2010. Sobre "Incompliment d'Estat. 
Medi ambient. Directiva 2008/1/CE - Prevenció i control integrats de la contaminació. Condicions 
d'autorització de les instal.lacions existents. Obligació de garantir l'explotació d'aquestes instal.lacions 
d'acord amb els requisits de la Directiva". Assumpte C 48/10.  
 
Per a més informació:  
Eurolex  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0039:0048:ES:PDF  
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 11 de novembre de 2010. Comissió Europea contra 
República Italiana. Incompliment d'Estat. Conservació de les aus salvatges. Directiva 79/409/CEE. 
Derogació al règim de protecció d'aus salvatges. Caça". Assumpte C 164/09.  
 
Per a més informació:  
Eurolex  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0164:ES:NOT  
 
Acte del Tribunal General de 7 de setembre de 2010. Recurs d’anul·lació. Medi ambient i protecció de la 
salut humana. Classificació, envasament i etiquetatge de determinats borats com substàncies perilloses. 
Directiva 2008/58/CE. Directiva 67/548/CEE. Reglament (CE) n o 790/2009. Reglament (CE) n o 
1272/2008. Adaptació de les pretensions. Aplicació temporal de l'article 263 TFUE, paràgraf quart. 
Inexistència d'afectació individual. Inadmissibilitat. Assumpte T-539/08.  
 
Per a més informació:  
Eurolex  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:301:0030:0030:ES:PDF 
ARTÍCLES 
Aire condicionat amb neu  
Naturalesa Humana 
Subministrament d'energies renovables: camí llarg per recórrer  
Com generar educació ambiental 
La Biotecnologia. Un perill o un futur promissori? 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN 
ORAN R. YOUNG, The Effectiveness of international environmental regimes: causal connections and 
behavioral mechanisms (Global Environmental Accord: Strategies for Sustainability and Institutional Innovation) 
Peperback), MIT, 1999  
SCHOERDER, K. L., Environmental law - Clifton Park, NY: Thomson, 2008  
BULLARD, ROBERT D. (Ed.), Growing smarter: achieving livable communities, environmental justice, and 
regional equity. USA: The MIT Press, 2007. 
LAO RHODES, E., Environmental Justice in America. A new paradigme. Bloomington: Indiana University Press, 
2003. 
AGENDA  
Cicle Medi Ambient i Globalització. De la mata a l'olla.  
Sessió docofórum amb l'emissió del documental "De la mata a l'olla". Comercialització camperola i comerç just. 47 
minuts. Xarxa de Consum solidari. Nicaragua, 2008. Realització i edició: Erica Tomàs. Aquest documental mostra 
experiències de l'Equador, Nicaragua, Mèxic i Catalunya dirigides a un mateix esforç: democratitzar el sistema de 
producció i distribució d'aliments. Es veurà com el model de les grans cadenes de supermercats no és l'únic.  
 
Lloc: Club Montanyenc Sant Cugat-Barcelona  
Dia i hora: 16 Desembre  
Organitza: CEAM  
 
Per a més informació:  
http://www.terra.org/agenda/ampliado.php?id=1595&msg=&nbsp 
Aire: Respiració i salut infantil  
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Respiració i salut infantil és una exposició interactiva i didàctica produïda per la Fundació Roger Torné, amb l'objectiu de 
fer reflexionar sobre la influència de l'ambient en la salut respiratòria dels nens. La mostra ha estat concebuda per oferir 
informació de qualitat respecte dels riscos i les conseqüències de les agressions ambientals, i les possibles mesures de 
prevenció. També es vol afavorir una presa de consciència sobre la necessitat d’avenç en la salut ambiental pediàtrica.  
 
L'exposició, que estableix una relació entre la salut respiratòria del nen i la qualitat de l'aire que respira, s'estructura a 
partir de quatre àmbits (ventre matern, casa, escola, carrer), anant de l'espai més íntim i personal al més global, així 
com de la responsabilitat familiar a la compartida amb les administracions. Dins de cada espai s'emfatitza 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0039:0048:ES:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0164:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:301:0030:0030:ES:PDF%20
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8914/aire_acondicionado_con_nieve/
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8902/naturaleza_humana/
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8892/suministro_de_energias_renovables_camino_largo_por_recorrer/
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8884/como_generar_educacion_ambiental/
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8903/la_biotecnologia_un_peligro_o_un_futuro_promisorio_/
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especialment en les actuacions necessàries per gaudir d'un entorn saludable i prevenir malalties, especialment 
respiratòries, com és el cas de l'asma. Paral.lelament es parla de l'especial vulnerabilitat dels nens en la contaminació 
atmosfèrica, tant per les seves característiques anatòmiques com metabòliques.  
 
Lloc: Cosmocaixa Barcelona Isaac Newt-Barcelona  
Dia i hora: 31 Desembre 
Organitza: CEAM  
 
Per a més informació:  
http://www.terra.org/agenda/ampliado.php?id=1595&msg=&nbsp 
 
Mercat d'Intercanvi del Masnou  
Es tracta d'un espai cívic on es podran intercanviar objectes que potser per a alguns ja no són necessaris, però que 
estan en bon estat i, abans de llançar-los, es poden oferir a una altra gent a qui puden ser molt útils. Es poden 
intercanviar béns, productes de consum i serveis personals o professionals.  
 
Lloc: Plaça Marcel.lina de Monteys Masnou-Barcelona  
Dia i hora: 16 Desembre  
Organitza: Grup de Consum Responsable de Cistella Verda  
 
Per a més informació:  
http://www.terra.org/agenda/ampliado.php?id=1600  
 
L'Amazones Bolivià. Amenaces a la Biodiversitat i la Riquesa Cultural  
Exposició fotogràfica que transporta al visitant a la regió amazònica de Bolívia per conèixer el context geogràfic, les 
condicions de vida de les seves poblacions indígenes i les amenaces problemàtiques actuals que la globalització genera.  
 
Inauguració i visita guiada a càrrec de Toni Madueño.  
 
Lloc: Cafeteria de l'Ateneu Plaça-Barcelona  
Dia i hora: 1-30 Desembre  
Organitza: CEAM  
 
Per a més informació:  
http://www.terra.org/agenda/ampliado.php?id=1593  
 
Fraguerau, un congost singular  
El riu Montsant, al seu pas per la Serra de Montsant, ha modelat un increïble Congost, dit de Fraguerau. Les seves 
formes ens fan volar la imaginació i sembla que ens endinsem en un món fantàstic d'éssers sobrenaturals. Juntament 
amb el riu i els boscos de ribera conformen un paisatge únic, on l'empremta humana ha estat poc present, llevat antics 
anacoretes que buscaven una vida pacífica i contemplativa. Visitarem alguns dels seus eremitoris, on destaca l'ermita de 
Sant Bartomeu pel seu emplaçament i arquitectura.  
 
Lloc: Espai Natura de Montsant  
Dia i hora: 19 Desembre  
Organitza: Departament de Medi Ambient i Habitatge  
 
Per a més informació:  
http://www.gencat.cat  
 
Passejant  
Una oportunitat per observar la ciutat, el nostre hàbitat, des d'una altra perspectiva. Submergir-se en la ciutat i mirar 
des de dalt, des de baix, d'una banda i de l'altre, sentir-la, gaudir-la i fer-la més nostra. Els participants s'acostaran als 
seus racons, descobriran la seva gent, carrers, places i edificis i examinaran les seves històries a través de senzilles 
activitats que guiaran les nostres observacions, jugant amb fotografies, investigant, explorant el que normalment no 
crida la nostra atenció i compartint diferents formes de veure la ciutat.  
 
Lloc: La Casa Encendida Ronda València, 2 Madrid  
Dia i hora: 18-19 Desembre 
Organitza: La Casa Encendida 
  
Per a més informació:  
http://www.terra.org/agenda/ampliado.php?id=1572 
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Si no desea seguir recibiendo este boletín: clicar AQUÍ 
El Boletín Informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental Alcalde Pere 
Lloret (CEDAT) de la Universidad Rovira y Virgili. Para cualquier comentario o sugerencia, envíenos un 

email a: cedat@urv.cat 
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	La Diputació promou el paisatge com a actiu turístic, en una jornada adreçada al món local.
	La diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació, Misericòrdia Montlleó, ha obert l'acte destacant el paper fonamental del paisatge de qualitat en el desenvolupament del turisme, un sector estratègic de l'economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l Ebre També han participat en la presentació el president de la Xarxa Solc, Josep Maria Tost, que va detallar l'objectiu de la Xarxa Solc, creada fa un any, i ha anunciat la propera creació d'una seu permanent d'aquest organisme a Riudecanyes. 
	La Diputació ha finançat actuacions de prevenció d'incendis forestals. 
	La Unitat Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona ha atorgat ajuts a 10 ajuntaments i 12 ADF de les comarques de Tarragona, per a actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Aquests ajuts sumen un import total de 161.808,41 euros, destinats a la construcció, manteniment o millora de basses i/o dipòsits d'aigua, l'arranjament de camins rurals de titularitat municipal d'interès per a la prevenció d'incendis forestals i el manteniment i creació de les franges exteriors de protecció en urbanitzacions, segons les prescripcions que dicta la legislació vigent. També els treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges de baixa densitat de vegetació i treballs forestals de reducció de la càrrega de combustible vegetal (aclarides, esporgues, etc.) en boscos de titularitat municipal. Amb la concessió d'aquests ajuts, la Diputació vol donar suport als ajuntaments i a les ADF en la reducció del nombre anual d'incendis forestals, la superfície cremada i la prevenció dels efectes nocius derivats del foc. També es pretén impulsar la racionalització i l'eficiència de la gestió forestal, invertint en una millora forestal que sigui garantia de la supervivència d'aquests boscos.
	Puigcercós i Herrera es comprometen davant Greenpeace a renovar el consens del Parlament de Catalunya contra el cementiri nuclear 
	D'aquesta manera, la ciutadania podria entendre que la veritable intenció de les dues formacions polítiques és retrocedir del seu compromís a canvi d'interessos desconeguts.
	"En un moment d'unanimitat autonòmica al màxim nivell en contra del cementiri nuclear, el silenci d'Artur Mas i José Montilla és l'únic espai polític que li queda al Consell de Ministres per mantenir un procés que margina les comunitats autònomes i vulnera la llei pel que fa a la participació pública "-ha declarat Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya. "En aquests moments, Mas i Montilla han de demostrar que no són la taula de salvació de Miguel Sebastián", ha conclòs Martínez. Donada la perillositat dels residus nuclears, per als quals no existeix ni s'albira cap solució tècnica, i que seran actius durant centenars de milers d'anys, Greenpeace planteja que l'única opció que pot generar un consens és deixar de produir-los, fixant un calendari de tancament de les centrals nuclears, que són les productores d'aquests residus. Ja està demostrat que tancar les nuclears és possible gràcies a la maduresa tecnològica i l'enorme potencial energètic de les diferents energies renovables.
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