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El punt de vista dels pobles indígenes 

Un estudi del Banc Mundial ha arribat a la conclusió de què els pobles indígenes són un element clau per a la preservació 
dels boscos del planeta, al mateix temps que s’apunta que la seva exclusió, en els espais que, tradicionalment han habitat, 
és determinant en llur degradació. 

Certament, és una dada rellevant que posa de manifest que els modes de vida singulars de les comunitats humanes que 
viuen en els marges del sistema-món capitalista no han de ser considerades com a restes d’un món no civilitzat, que ha de 
ser absorbit per la cultura hegemònica. Més aviat, caldria posar en valor els coneixements, tècniques i, en definitiva, els 
estils de vida d’aquests pobles en la gestió i conservació dels recursos naturals. 

Tanmateix, més enllà de la constatació de la importància dels pobles indígenes en la preservació dels espais que han 
contribuït a configurar una relació secular amb el medi, han de començar a valorar-se les possibilitats que el patrimoni 
cultural d’aquests pobles obre per al conjunt de la humanitat. En aquest sentit, l’informe del Banc Mundial, així com altres 
documents que han contribuït a revaloritzar el mode de vida dels pobles indígenes, hauria de servir per impulsar un respecte 
més gran cap als individus i comunitats socialitzats fora de la cultura global hegemònica i valorar la seva aportació a 
l’espècie humana com a conjunt. 

Efectivament, el respecte per l’entorn, la limitació de la petjada tecnològica en el medi i la vinculació dels éssers humans a la 
resta de manifestacions de la vida són maneres de mirar que poden contribuir a generar el canvi civilitzatori que cada 
vegada sembla més necessari, per adaptar-nos com a espècie a uns recursos naturals limitats i vulnerables. No es tracta, 
doncs, de restringir l’aportació dels pobles indígenes a la gestió de determinats recursos, sinó de prendre seriosament els 
seus punts de vista en un diàleg global, que, en particular, ha partir del respecte i no de la banalització. 

En aquest sentit, la contribució dels pobles indígenes a la lluita contra la deforestació hauria d’entendre’s com un aspecte 
parcial de la seva aportació a un diàleg global sobre el model de desenvolupament. En definitiva, hauríem d’aprofundir el 
respecte intrínsec cap a aquestes formes de vida, més enllà de la seva utilitat per a la cultura hegemònica i el metabolisme 
social dominant. 

Desembre 2011 

  

Internacional:  

Repsol realitza el major descobriment de petroli de la seva història 
Repsol YPF ha confirmat el major descobriment de petroli de la seva història, amb els primers resultats exploratoris de la 
seva participació en un dels reservoris d'hidrocarburs no convencionals més grans del món, denominat Vaca Muerta, a la 
província argentina de Neuquén. 
 
La companyia ha confirmat un volum de recursos recuperables de 927 milions de barrils equivalents de petroli d'hidrocarburs 
no convencionals, dels quals 741 milions de barrils corresponen a petroli cru d'alta qualitat (40-45º API) i la resta a gas, en 
una superfície de 428 km2 a l'àrea Loma La Lata Norte, a la província de Neuquén. 
 
En concret, s'han perforat i posat en producció 15 pous verticals amb un volum total de producció d'al voltant de 5.000 
barrils de petroli equivalent diaris. 
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Així mateix, s'han iniciat labors exploratòries a una altra àrea productiva de 502 km2 de la mateixa formació Vaca Muerta.  

Els pous perforats en aquesta zona aconsegueixen volums de producció 
similars als de la zona prèviament esmentada, amb una alta qualitat (35º 
API).  

Aquesta nova àrea obre una expectativa de grans volums per desenvolupar 
en el futur, una vegada que es realitzin els estudis corresponents i finalitzin 
els treballs preliminars necessaris per quantificar els recursos. 

Fins ara, la companyia ha concentrat els seus esforços exploratoris de 
recursos no convencionals en un àrea de Loma La Lata Norte. Aquesta 
zona, de 428 km2, forma part dels 12.000 km2 la concessió dels quals 
pertany a YPF, en la formació Vaca Muerta, un dels reservoris 
d'hidrocarburs no convencionals més grans (30.000 km2) i amb major 
qualitat del món. 

La consultora internacional Wood Mackenzie va identificar l’ esquist de Vaca Muerta entre els millors del món dins de el 
“Unconventional Gas Service” i el va avaluar com a “excel·lent” després d'analitzar altres zones exploratòries a Estats Units, 
Austràlia, Xina i diferents països europeus. El mesurament va incloure, entre altres paràmetres, el desenvolupament del 
mercat d'hidrocarburs, infraestructura, regulació, disponibilitat d'aigua, termes fiscals, qualitat, volum comparatiu, capacitat 
de millora del recobrament amb la tecnologia i organització de la cadena de proveïment. 

Repsol YPF va llançar al desembre de 2009 el seu “Programa de Desenvolupament Exploratori 2010-2014”, que es va iniciar 
al començament de 2010, i entre els seus objectius es va fixar, precisament, materialitzar el seu pla d'exploració i producció 
d'hidrocarburs no convencionals. 

Font:  
Ambientum (9 de novembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Repsol-realiza-mayor-descubrimiento-de-petroleo-historia.asp 
 
Japó vol un 'full de ruta' per desmantellar reactors fets malbé de Fukushima-1 
El Govern japonès ha sol·licitat a la Companyia Elèctrica de Tòquio (TEPCO) que estableixi un 'full de ruta' per procedir al 
desmantellament dels reactors fets malbé de la central nuclear de Fukushima-1. El ministre de Crisis Nuclears, Goshi Edano, 
i el ministre d'Indústria, Yukio Edano, han donat instruccions al president de TEPCO, Toshio Nishizawa, i als presidents de 
dues agències governamentals en aquest sentit, segons informa la cadena de televisió japonesa NHK. 

Els ministres han demanat a TEPCO i a ambdues agències que incloguin en 
el 'full de ruta' un pla per començar a retirar les barres de combustibles de 
les piscines en el reactor quatre en els propers dos anys. Això és un any 
abans del que l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA) havia 
sol·licitat. 

A més, han sol·licitat la inclusió d'un pla per començar a retirar les barres 
de combustible foses dels reactors en els propers deu anys. 

Hosono ha assegurat que l'Executiu és al front de l'establiment dels 
calendaris, i ha dit que els treballs no han de ser interromputs pels negocis 
de TEPCO. 

Nishizawa ha dit que, malgrat l'objectiu sol·licitat a la seva companyia és molt elevat, creu que cal fer el treball per superar 
la crisi. Per això, ha subratllat que TEPCO treballarà amb totes les parts involucrades per treure endavant el pla tècnic i 
finançar el procés. 

Font: 
Europa press (10 de novembre 2011) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-quiere-hoja-ruta-desmantelar-reactores-danados-fukushima-
20111110093830.html 
 
Medi ambient presenta un programa per mesurar la contaminació auditiva 
La secretària del Medi ambient de Mèxic D.F., Martha Delgado Peralta, va presentar ahir la primera fase del 
desenvolupament del “Mapa de Ruido y Red Piloto de Monitoreo de Ruido de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM)”, que servirà com a instrument per avaluar l'exposició al soroll acústic a què està exposada típicament la població i 
la seva predicció aproximada. 

 
Foto: Ambientum 
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Aquest estudi va ser realitzat en coordinació amb la UAM-Azcapotzalco, va dir la funcionària, i permetrà establir el primer 
diagnòstic que mostri la realitat acústica de la Zona Metropolitana del Valle de México i les seves particularitats. 

Va informar que els aparells de la “Red Piloto de Monitoreo de Ruido” van ser 
instal·lats en 10 punts estratègics de la ciutat de Mèxic, amb base als nivells 
d'intensitat, grau d'afectació o rellevància social. 

Durant la presentació, el responsable del Laboratori d'Anàlisi i Disseny Acústic 
de la UAM-Azcapotzalco, Fausto Rodríguez Manzo, va informar que a 
cadascun dels punts de monitoreig registraran els nivells sonors en temps 
real, a fi d'emmagatzemar aquesta informació i realitzar l'anàlisi i obtenció de 
mitjanes anuals que puguin integrar-se al Mapa de Soroll de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

L'especialista va detallar que aquesta xarxa comptarà amb sensors de soroll (micròfons), que captaran la pressió sonora en 
punts determinats,  que estaran connectats via internet amb un servidor central configurat amb programari que permet 
administrar la captura, la conversió i la lectura dels resultats que obtingui a través de cadascun dels analitzadors. 

Font: 
Portal del Medi ambient (11 de novembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10078/medio_ambiente_presenta_un_programa_para_medir_la_contamin
acion_auditiva/ 
 
Els pobles indígenes són la clau per a la conservació mediambiental 
Els pobles indígenes són claus per a la preservació dels boscos del planeta, i les reserves mediambientals que els exclouen 
sofreixen com a resultat d'aquesta exclusió, segons un nou estudi del Banc Mundial. 

L'anàlisi mostra com la desforestació cau en picat fins als seus nivells més baixos quan 
els pobles indígenes continuen vivint a les àrees protegides i no se’ls obliga a marxar. 

A tot el món, milions d'indígenes són refugiats de la conservació, però el Banc Mundial 
diu que l'evidència mostra que "la conservació dels boscos no ha de fer-se a costa de les 
maneres de vida locals". 

Mitjançant dades preses per satèl·lit d'incendis forestals per ajudar a indicar els nivells 
de desforestació, l'estudi va mostrar que la incidència va ser d'un 16% menor a les 
zones indígenes, per al període 2000-2008. 

El 80% de les àrees protegides del planeta són territoris de comunitats tribals, que han viscut en elles durant mil·lennis. No 
és mera coincidència: els experts reconeixen cada vegada més el vincle entre la presència de pobles indígenes i la seva 
capacitat per beneficiar als boscos inhibint la desforestació. 

El científic Daniel Nepstad descriu les terres indígenes com "la millor barrera en l'actualitat contra la desforestació de 
l'Amazònia". 

Però a pesar que el Banc Mundial ha reconegut els beneficis que els pobles indígenes suposen per al territori, ha prestat el 
seu suport a diversos projectes polèmics que amenacen directament la seva existència. 

El més famós d'ells és el finançament pel Banc Mundial en els anys setanta del Projecte Gran Carajás, després que es 
descobrissin enormes jaciments de ferro a Brasil. El projecte de desenvolupament va tenir conseqüències mortals per al 
poble indígena awá de Brasil. 

Font: 
Portal del Medio ambiente ( 11 de novembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10079/los_pueblos_indigenas_son_la_clave_para_la_conservacion_medio
ambiental/ 
 
FAO: Cultius alimentaris tradicionals de tot el món necessiten protecció urgent enfront del canvi climàtic 
Els cultius alimentaris tradicionals i altres varietats vegetals de tot el món necessiten protecció urgent enfront del canvi 
climàtic, va advertir avui l'Organització de Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).  

En el desè aniversari del Tractat Internacional per protegir i compartir els recursos fitogenètics, el director general de la 
FAO, Jacques Diouf, va demanar desenvolupar polítiques específiques per conservar i potenciar l'ús de les varietats vegetals 
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per a les generacions esdevenidores.  

Diouf va lloar la injecció de sis milions de dòlars disponibles a través del tractat per ajudar als camperols dedicats als cultius 
tradicionals a adaptar-se al canvi climàtic.  

“La conservació i ús sostenible dels recursos fitogenètics per a l'alimentació i 
l'agricultura són claus per garantir que el món produeixi aliments suficients 
per alimentar la seva creixent població en el futur", va assenyalar. 

Va ressaltar que el patrimoni genètic mundial de més d'1.5 milions de 
mostres de material fitogenètic, gestionat pels països signataris del Tractat 
Internacional sobre els Recursos Genètics per a l'Alimentació i l'Agricultura, 
representa “la base per més del 80 per cent dels aliments del planeta 
d'origen vegetal”. 

Així mateix, va dir que “és possiblement la nostra eina més important per a 
l'adaptació de l'agricultura al canvi climàtic durant els pròxims anys".  

El "fons de distribució de beneficis" del Tractat s'utilitza per recolzar als agricultors i amilloradors genètics a 21 països en 
desenvolupament per adaptar els cultius clau a les noves condicions creades pel canvi climàtic, les inundacions, les 
sequeres, les plagues i malalties de les plantes i altres factors.  

La FAO va informar que un d'aquests projectes se centra en un santuari de la papa a Perú, on els membres de la comunitat 
combinen els coneixements tradicionals amb els esforços per conservar les varietats natives, millorar la producció i garantir 
la seguretat alimentària. 

Font: 
Ecoportal (14 de novembre 2011) 
http://www.ecoportal.net/Eco-
Noticias/FAO_Cultivos_alimentarios_tradicionales_de_todo_el_mundo_necesitan_proteccion_urgente_frente_al_cambio_clim
atico 
 
La contaminació nuclear hauria aconseguit zones de Japó a 500 km de *Fukushima 
Un equip internacional d'investigadors ha afirmat que el cesi radioactiu alliberat per la central nuclear de Fukushima-1 podria 
haver contaminat el sòl de Hokkaido i diverses zones occidentals del país situades a més de 500 quilòmetres de la 
instal·lació. 

L'equip ha simulat l'expansió dels materials radioactius en conjunció amb els patrons atmosfèrics i els mesuraments 
realitzats a nivell nacional a partir del mes de març. A la llum dels resultats, han assenyalat que part del cesi-137 ha aaribat 
fins l'illa de Hokkaido --la més septentrional-- i les regions de Chugoku i Shikoku, a l'oest del país. 
Així mateix, han assenyalat que el material, que té una vida mitjana de 30 anys, es podria haver acumulat en el terreny a 
causa de la pluja, segons ha informat la cadena de televisió japonesa NHK. 

No obstant això, han matisat que la pol·lució existent no és prou elevada com perquè siguin necessàries tasques de 
descontaminació. La densitat va aconseguir els 250 becquerelis a l'est de Hokkaido, i els 25 becquerelis a les zones 
muntanyenques de l'oest del país. 

Font: 
Europa press (15 de novembre 2011) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-contaminacion-nuclear-habria-alcanzado-zonas-japon-500-km-fukushima-
20111115084102.html 
 
El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) aprova l'Informe especial sobre la 
Gestió de riscos de fenòmens extrems i desastres per fomentar l'adaptació al canvi climàtic (SREX) 
El Resum per a responsables polítics va ser aprovat per la primera reunió conjunta dels Grups de treball I i II a Kampala, 
Uganda (14 al 17 novembre 2011), i s'ha donat a conèixer el 18 de novembre. 

Rajendra Pachauri, president de l’ IPCC, ha assenyalat que "aquest Resum per a responsables polítics ajuda a entendre la 
manera en què la gestió de riscos del desastre i l'adaptació podrien ajudar a les comunitats vulnerables a afrontar millor el 
canvi del clima en un món de desigualtats". 

També ha subratllat la complexitat i diversitat dels factors que configuren la vulnerabilitat humana enfront dels fenòmens 
extrems. 

Foto: farm7.static.flickr
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Foto: noticierovenevision 

Qin Dahe, copresident del Grup de treball I de l’ IPCC ha manifestat que "es pot afirmar 
amb un alt grau de confiança que tant les temperatures diàries màximes com les 
mínimes han augmentat a escala mundial, a causa de l'augment dels gasos d'efecte 
hivernacle ". 

Quant al futur, l'avaluació conclou que és virtualment cert que a escala mundial els dies 
càlids ho seran encara més, i amb més freqüència. “Amb l'escenari d'emissions més 
pessimista és probable que la freqüència de dies càlids augmenti en un factor de 10 a la 
majoria de les regions del món”, ha assenyalat l'altre Copresident del Grup de treball 
I, Thomas Stocker. 

"Les precipitacions intenses seran també més freqüents i, en els ciclons tropicals la velocitat del vent augmentarà, mentre 
que el seu nombre es mantindrà probablement constant o disminuirà ". 

No obstant això, l'Informe assegura que hi ha moltes possibilitats de reduir el risc. Algunes d'aquestes opcions han estat ja 
adoptades, però d’altres encara no. Les millors opcions poden ser beneficioses en moltes de les variants del canvi climàtic. 

Font: 
Generalitat de Catalunya (21 de novembre 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=b5d2bff8755c3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

Unió Europea: 

Eficiència energètica dels edificis: la Comissió demanda a Espanya davant el Tribunal 
Els edificis són responsables d'al voltant del 40 % del consum d'energia i del 36 % de les emissions de CO2 a la Unió 
Europea.  

La legislació Europea persegueix aconseguir una reducció significativa del consum d'energia dels edificis, ajudant així a 
combatre l'escalfament del planeta, i consolidar la seguretat energètica de la UE. 

Un gran estalvi d'energia també permetrà a les llars reduir dràsticament les 
seves factures, per la qual cosa és essencial que els Estats membres 
apliquin plenament aquesta legislació.  

Per aquest motiu, la Comissió Europea ha decidit avui portar a Espanya 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per incomplir la Directiva 
2002/91/CE relativa a l'eficiència energètica dels edificis.  

Segons el Dret espanyol, el mètode adoptat per calcular l'eficiència 
energètica dels edificis i els requisits de lliurament d'un certificat 
d'eficiència energètica s'apliquen únicament als edificis nous i als edificis 
existents que pateixin una renovació important.  

No obstant això, la Directiva disposa que s'estableixin mètodes i es crein certificats per a tots els tipus d'edificis.  

Es tracta d'un aspecte fonamental del Dret europeu, ja que el certificat d'eficiència energètica previst ofereix una visió clara 
de la qualitat de la construcció des del punt de vista de l'estalvi d'energia i els costos associats. És una eina important a 
l'efecte de la capacitat de negociació en comprar béns immobles o celebrar acords de lloguer: algunes enquestes indiquen 
que els compradors poden estar disposats a pagar més per edificis eficients.  

A més, la Comissió considera que Espanya encara no ha engegat les mesures necessàries per establir un règim d'inspecció 
periòdica de les calderes. 

Unes calderes que no funcionin correctament poden representar una part important dels costos de calefacció. 

Antecedents 

El procediment d'infracció es refereix a la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 
2002, relativa a l'eficiència energètica dels edificis (DO L 1 de 4.1.2003). Segons la Directiva, els Estats membres han de 
fixar un mètode per calcular l'eficiència energètica de tots els tipus d'edificis i normes mínimes d'eficiència energètica per als 
edificis nous i els grans edificis existents que siguin objecte d'una renovació important.  

 
 

Foto: Ambientum 
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Els Estats membres també han de garantir la certificació de l'eficiència energètica dels edificis i disposar el control periòdic 
de les calderes i dels sistemes d'aire condicionat. Al novembre de 2010, la Comissió va sol·licitar a Espanya, mitjançant un 
dictamen motivat, que complís íntegrament els requisits de la UE (vegeu IP/10/1561). 

Encara que les autoritats espanyoles han notificat les disposicions per ajustar la seva legislació a les normes europees, no 
s'ha donat encara ple compliment a aquestes. 

Font: 
Europa Press Releases Rapid (24 de novembre 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1447&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage
=en 
 
Medi ambient: gran ampliació de les zones naturals protegides a Europa 
Natura 2000, la xarxa d'espais protegits de la UE, s'ha ampliat considerablement. S'han incorporat gairebé 18 800 
quilòmetres quadrats, inclosa una important addició de zones marines amb una extensió de 17 000 quilòmetres quadrats, 
amb el que augmentarà la protecció de moltes espècies en perill. La xarxa Natura 2000 ocupa ara pràcticament el 18 % de 
la superfície terrestre de la UE i més de 145 000 km2 dels seus mars.  
 
Els principals països afectats per aquesta última ampliació són el Regne Unit, França, Bèlgica, Grècia, Xipre, Hongria, 
Lituània i Itàlia. Natura 2000 és la pedra angular de la lluita que manté Europa per detenir la pèrdua de biodiversitat i 
salvaguardar els serveis ecosistèmics.  

Janez Potočnik, Comissari europeu de Medi ambient, ha declarat: «Natura 2000 és actualment un dels instruments més 
eficaços que tenim a Europa per combatre la pèrdua de biodiversitat i exerceix un paper fonamental en la nostra estratègia 
per protegir el nostre patrimoni natural. Em congratulo especialment de la millor cobertura dels mars europeus: protegir el 
mitjà marí europeu i les seves característiques úniques és més important que mai». 

Natura 2000 és una extensa xarxa d'espais naturals protegits creada per garantir la 
supervivència de les espècies i hàbitats més valuosos i amenaçats d'Europa.  

Formen la xarxa al voltant de 26 000 llocs i les últimes incorporacions han estat 166 nous espais 
que ocupen gairebé 18 800 km2. Més del 90 % de la zona incorporada es compon d'espais 
marins (17 000 km²), principalment al Regne Unit, encara que també a França, Bèlgica, Grècia, 
Xipre i Itàlia. 

Els nous espais marins proporcionaran un refugi vital per a moltes de les espècies menys comunes i més amenaçades 
d'Europa. A l'Atlàntic, el Regne Unit incorpora 9 esculls de coral d'aigua freda, inclosos alguns entorn de la illa de Rockall, 
que són centres de biodiversitat que alberguen corals, aranyes de mar i nombroses espècies encara sense designar.  

Al Mediterrani, els nous llocs milloraran la protecció d'espècies emblemàtiques com la tortuga verda Chelonia mydas, la 
tortuga babaua Caretta caretta i la foca monjo del Mediterrani Monachus monachus, que exerceixen un paper clau en els 
ecosistemes que habiten. 

Les ampliacions també milloraran la protecció d'una sèrie de valuosos hàbitats terrestres, entre els quals s'expliquen 
torberes de Lituània, planes de sal d'Hongria i pasturatges calcaris rics en espècies d'Itàlia i Xipre. 

L'adopció d'aquestes decisions de la Comissió suposa un pas important de cara a ultimar la creació de la xarxa Natura 2000 
per a 2012, una activitat clau contemplada en la sèrie de propostes de la nova estratègia de la UE sobre la biodiversitat 
adoptada per la Comissió aquest any. 

Font: 
Europa Press Releases Rapid (21 de novembre) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1376&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en 
 
Medi ambient: la Comissió premia solucions ecoinnovadoras 
La Comissió Europea ha anunciat els guanyadors d'aquest any dels premis del Sistema Europeu de Gestió i Auditoria 
Mediambientals. Les sis organitzacions guardonades no solament han demostrat la seva excel·lència en matèria de respecte 
i protecció del medi ambient, sinó també en l'aplicació de solucions innovadores per facilitar la participació de diferents 
interessats. Els premis es van lliurar anit a Cracòvia (Polònia). 

Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, ha declarat el següent: «Els reptes ambientals a què ens enfrontem avui ens 
afecten a tots i exigeixen mesures comunes. Felicito als guardonats i a tots els candidats pel seu compromís per millorar el 
medi ambient. Espero que les seves solucions innovadores i la participació fructífera de diferents parts interessades animi a 
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uns altres a seguir el seu exemple». 

Els guanyadors d'aquest any, seleccionats d'entre 36 candidatures, són: Belvas Organic Xocolata (Bèlgica), ebswien 
hauptkläranlage (Àustria), el banc Eurobank EFG (Grècia), la Fritz-Erler-Schule de Pforzheim (Alemanya), Kneissler 
Brüniertechnik (Alemanya) i l'Ajuntament de Rávena (Itàlia). 

Font: 
Europa Press Releases Rapid (18 de novembre 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1371&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en 
 
El transport europeu necessita objectius més ambiciosos per reduir les seves emissions 
Segons l'informe sobre les emissions del transport publicat per l'Agència Europea de Medi ambient, la reducció de les 
emissions durant 2009 podria ser conseqüència de la recessió. El Mecanisme d'Informació sobre el Transport i el Medi 
ambient inclou per primera vegada un conjunt d'objectius proposats pel full de ruta del transport de la Comissió Europea 
anunciada en 2011 "Les emissions de gairebé tots els contaminants procedents del transport van disminuir en 2009, a causa 
de la caiguda de la demanda", afirma la professora Jacqueline McGlade, Directora executiva de l’AEMA. "No obstant això, es 
tracta d'una disminució provocada per la recessió econòmica.  
 
Per tant, serà necessària una transformació més profunda del sistema de transport a Europa, per evitar que les emissions 
augmentin fins i tot en un context de fort creixement econòmic". 

 
L'informe de l’AEMA sobre transport i medi ambient mostra que s'ha 
aconseguit una major eficiència en el transport. Per exemple, en 2010, els 
vehicles nous van ser aproximadament un 20% més eficients que el 2000.  
 
No obstant això, aquestes millores -relativament modestes- s'han vist 
contrarestades per l'augment de la demanda, fins i tot en un context de 
recessió que ha ralentit l'activitat en determinats àmbits. Entre 1990 i 2009, 
la demanda de transport va augmentar aproximadament un terç, la qual 
cosa va conduir a un increment del 27 % de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle procedents del transport. 
 

Els nous objectius contemplats en el full de ruta de la Comissió brindaran un marc a les polítiques que es formulin a escala 
europea, nacional i municipal per fer front als problemes mediambientals relacionats amb el transport. L'informe destaca les 
importants oportunitats que es presenten als responsables polítics per escometre aquests problemes de manera coherent, 
per exemple, abordant conjuntament la qualitat de l'aire i el canvi climàtic. 
 
Per primera vegada, l’AEMA ha elaborat un escenari de partida per avaluar els progressos en la consecució dels objectius 
mediambientals del sector del transport, que cobreixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el consum d'energia i el 
soroll. S'ha desenvolupat un conjunt de 12 indicadors, que abasten una àmplia varietat de camps d'actuació. 
 
Font: 
Ambientum (11 de novembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/transporte-europeo-necesita-objetivos-ambiciosos-reducir-emisiones.asp 
 
Acció contra el canvi climàtic: Europa exigeix un full de ruta per reduir emissions 
La Unió Europea ho té clar: fa falta un lideratge fort per fer front a l'acció contra el canvi climàtic, i Europa té les eines 
necessàries per jugar un rol fonamental en aquest context. És amb aquesta idea que la UE afrontarà la cimera de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que se celebra  a Durban, Sud Àfrica, a partir del proper dilluns 28 de novembre. 
L'esdeveniment, que reuneix a més de 200 països, és clau per negociar i acordar la renovació del Protocol de Kyoto, que 
caduca el 2012. 

En aquest sentit, i segons les paraules de la comissària de Canvi Climàtic, Connie Hedegaard, Durban ha de servir per 
aconseguir un full de ruta específic d'accions reals. Només així, i amb el compromís d'altres països, com els Estats Units o 
Xina, es podrà deixar enrere la decepció de les últimes cimeres de Copenhaguen i Cancun i fer un pas més enllà de Kyoto. 
Claus per entendre el paper de la UE  a Durban: 

Quins són els temes fonamentals per a Europa? Què vol posar de manifest la UE? Quins acords mínims es volen aconseguir?  

Fem un petit repàs d’aquestes i altres qüestions. 

Limitar l'escalfament global - En primer lloc, la UE considera que una de les principals mesures ha de ser mantenir 
l'escalfament global. Per a Isaac Valero, portaveu de Canvi Climàtic, la reducció d'emissions per a l'any 2020 fins a un nivell 
que podria limitar l'escalfament global a un màxim de dos graus és tecnològicament i econòmicament viable, i així ho 
demostra un nou estudi exhaustiu publicat pel Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA). No obstant 
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això, cal ser conscients que el temps passa ràpid i la UE demana a la resta de països que les mesures s'apliquin abans del 
2015, que és l'any límit, segons els experts, perquè la temperatura global del planeta no augmenti més enllà dels 2 o 2,4 
graus benvolguts. 

Més reduccions de Co2 - Un altre dels punts forts que cal aconseguir segons la UE, són reduccions de Co2 més ambicioses. 
En l'actualitat, Europa ha reduït les emissions en un 17% i preveu, gradualment, aconseguir una reducció del 25% en 2020 i 
aconseguir entre un 80% i un 95% en 2050. 

Ajudes per al desenvolupament net - D'altra banda, la Unió Europea exigirà als socis internacionals que facin reals els 
compromisos adoptats a Copenhaguen en 2009, quan es van comprometre a aportar 30.000 milions de dòlars en ajudes. La 
veritat és que Europa, malgrat les dificultats actuals, ha mantingut els seus compromisos i exigirà als altres països que 
també ho facin – en molts casos aquestes promeses no s'han complert. En aquest sentit, segons la Comissió, també caldrà 
revisar la situació dels països que reben ajudes per al desenvolupament net, com és el cas de la Xina, responsable del 22% 
de les emissions de Co2, i que, tal com explica Valero: "A partir del 2013 la Xina, per la seva economia, ja no serà un país 
que ha de rebre ajudes de mecanismes nets". En aquest sentit, l'aposta de la UE és clara: caldrà redirigir recursos cap a 
altres zones geogràfiques que ho necessitin, com Àfrica, Àsia o l'Amèrica Llatina. 

Amb tots aquests temes damunt la taula, la UE només espera que a Durban no es repeteixi la mateixa situació dels últims 
anys. Per evitar-ho, afronta l'encàrrec amb optimisme i amb el convenciment que sabrà transmetre a la resta de països la 
urgència de la situació perquè, com conclou Valero, "la realitat ja és aquí, està passant i hem de lluitar". 

Font:  
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (24 de novembre 2011) 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/noticies/111124d_ca.htm 
 
Cop d'estat tecnòcrata (deudòcrata) 
Ecologistes en Acció denuncia que cada vegada és menys gros parlar d'un cop d'estat als països de la perifèria europea en 
els quals la democràcia està quedant-se com un residu formal enfront d'una tecnocràcia, una deudocràcia en realitat, en 
ascens. 

La UE esà observant un canvi de govern darrere l'altre en els seus estats membres. Des dels diferents estaments de poder 
(Comissió Europea, Consell Europeu, Governs nacionals, Banc Central Europeu, Fons Monentari Internacional...) s'afirma que 
aquests canvis de govern posen en el poder a tecnòcrates que engegaran les mesures adequades per sortir de la crisi. 

No obstant això, segons denúncia d’Ecologistes en Acció, no existeixen sortides tècniques a la crisi, sinó que qualsevol tipus 
d'opció que es prengui és d'ampli calat polític. I les que estan imposant des d'aquests estaments de poder impliquen intentar 
pagar el màxim d'uns immensos deutes impagables a costa d'esprémer tot el possible a les classes més desfavorides i a la 
naturalesa. 

El nou primer ministre grec, Lukás Papademos, va ser vicepresident del BCE i governador del Banc de Grècia. No cal esperar 
que les mesures “tècniques” que engegui siguin diferents de les quals està imposant la troica (FMI, Comissió Europea i el 
propi BCE) a la població grega. Mesures que haguessin estat rebutjades si el referèndum que va proposar el seu antecessor 
en el càrrec no hagués precipitat aquest cop d'estat definitiu a Grècia. 

A Itàlia el Govern està ara presidit per Mario Monti. El seu currículm és extens. Va ser Comissari europeu de Mercat Interior i 
després de Competència. També director europeu de la Comissió Trilateral, un lobby neoliberal fundat per David Rockefeller, 
i president del think tank Brueguel. Monti també ha estat assessor de Coca-cola i de Goldman Sachs. Novament una carrera 
marcada per una visió política fortament neoliberal que projecta un futur (present) de retallades socials a Itàlia. 

A Espanya, àdhuc sense arribar als extrems grec i italià, es va aprovar a la fi d'estiu una reforma consititucional que tenia 
com a element fonamental fer obligatori el pagament del deute per sobre de qualsevol altra despesa, de qualsevol altra 
necessitat social o ambiental. Aquesta modificació de la carta magna no va ser sancionada per la ciutadania. 

A les instàncies que estan imposant mesures fortament regressives, els currículums de les persones que estan forçant 
aquestes polítiques tampoc deixen lloc a dubtes. Mario Draghi, president del BCE, va ser un alt executiu de Goldman Sachs. 
I Antonio Borges, director de l’FMI a Europa, també va ser un alt càrrec a Goldman Sachs. Com bé és sabut, Goldman Sachs 
és un banc d'inversió nord-americana, un dels principals actors als mercats financers mundials. 

Per a Ecologistes en Acció, que qui controla i decideix a qui es presta diners o no i amb quins tipus d'interès, és a dir la 
banca i els mercats financers, posi als seus directius en el control polític dels estats significa un pas més. Ja no solament hi 
ha un control de l'economia, sinó també de la política, configurant un govern deudocràtic o, com ells diuen, tecnocràtic. 

Font: 
Ecologistes en acció (14 de novembre 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article21761.html 
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Espanya: 

Un pla de renovables que no satisfà a ningú (o sí?) 
El Pla d'Energies Renovables (PER) 2011-2020 que ha aprovat el Consell de Ministres és un digne colofó a una legislatura en 
la qual el Govern deia que volia impulsar les energies renovables mentre dictava normatives per posar-los fre. I això és el 
que reflecteix aquest pla: exposa les bondats de les energies netes, però rebaixa els seus objectius a pràcticament el mínim 
obligatori marcat per la Unió Europea. 

Per seguir una trajectòria responsable cap a un sistema 100% renovable, eficient i intel·ligent 
com el qual Greenpeace ha demostrat a l'informe Energia 3.0, en 2020 les energies renovables 
haurien de cobrir un 64% de la demanda final d'energia, i un 87% de l'electricitat. 

No obstant això, aquest PER allunya a Espanya d'aquesta trajectòria. Rebaixa els objectius de 
renovables per 2020, fins i tot per sota d'anteriors plans oficials.  

Per exemple, Greenpeace ha denunciat que la rebaixa de l'objectiu d'electricitat a produir amb 
energies renovables entre un i un altre pla (el PANER oficial que es va presentar a Brussel·les en 
2010 i el PER que ara ha aprovat el mateix Govern) equival a l'electricitat que produeix una 
central nuclear, o bé a la d'una central tèrmica de carbó que emetria 6,7 milions de tones de 
CO2 a l'any. Menys renovables, més nuclear o més CO2. Així de clar. 

Ja ho vam dir quan vam presentar les al·legacions de Greenpeace al PER: El fre a les renovables solament beneficia a les 
elèctriques, perquè mantinguin el seu negoci de generació d'energia bruta. I així ho confirmen les crides d'aquestes grans 
companyies, des d'Iberdrola a Gas Natural, passant per la patronal Unesa, exigint una moratòria a les renovables. 

Les elèctriques saben, com sabem tots, que el que diguin aquests plans és important, perquè els objectius que marquen són 
després utilitzats pel Govern de torn per desenvolupar les normatives de suport a les renovables, i si el Govern vol frenar-
les, com ha estat fent aquest, es recolza en aquests objectius per transformar-los en topalls màxims que de cap manera es 
podran traspassar. 

Per tant el missatge de Greenpeace al Govern que surti de les urnes és clar: els objectius d'energies renovables hauran de 
ser més ambiciosos, per què Espanya pugui beneficiar-se d'un sistema energètic eficient, intel·ligent i 100% renovable. 

Font: 
Portal del Medi ambient (15 de novembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/10089/un_plan_de_renovables_que_no_satisface_a_nadie_o_si_/ 
 
L'emissió de diòxid de carboni es quintuplica a El Hierro 
Científics de l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables (ITER), organisme depenent del Cabildo de Tenerife i que formen 
part de l'Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), han realitzat més de 8.100 mesures de flux difús de diòxid de 
carboni (CO2) a El Hierro des del passat mes de juliol a través de campanyes científiques sobre emanacions difuses de 
gasos volcànics que s'han materialitzat en tota la superfície de l’illa. 

La finalitat d'aquestes campanyes científiques és l'avaluació de les variacions 
espai-temporals de l'emissió difusa de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera pel 
sistema volcànic de El Hierro en el marc de la recent crisi sisme-volcànica de l’illa.  

D'altra banda, les raons de materialitzar aquest tipus de campanyes científiques 
neixen de la impossibilitat d'obtenir aquest tipus d'informació a través de xarxes 
instrumentals permanents, d'estar absolutament convençuts que els gasos són la 
força motriu de les erupcions volcàniques i de la importància del diòxid de carboni 
(CO2) als programes per a la vigilància volcànica, atès que és el segon 
component majoritari dels gasos volcànics, després del vapor d'aigua, i per la 
seva baixa solubilitat en fosos silicitats --magma-- fent que el diòxid de carboni 
(CO2) s'escapi amb la seva facilitat dels sistemes volcànics en profunditat. 

Aquestes campanyes científiques han pogut materialitzar-se gràcies al projecte Makavol 'Enfortiment de les capacitats de 
R+D+i+d per contribuir a la reducció del Risc Volcànic a la Macaronesia (MAC/3/C161)', que està sent cofinançat pel 
programa de cooperació transnacional de la Unió Europea Madeira-Canàries-Açores (MAC 2007-2013), i a la col·laboració 
dels Cabildos insulars de Tenerife i El Hierro. 

Involcan és una institució demandada, unànimement, pel Senat (2005), Parlament de Canàries (2006) i Congrés dels 
Diputats (2009), amb la finalitat de contribuir a la millora i optimització de la gestió del risc volcànic a Espanya. 
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Font:  
Europa press (21 de novembre 2011) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-emision-dioxido-carbono-quintuplica-hierro-
20111121134120.html 
 
El MARM nomena a experts independents per assessorar en el compliment de les estratègies de conservació 
d'espècies amenaçades i directrius de la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat 
El MARM ha designat - després de consultar a comunitats autònomes, sectors implicats i ONG - a més de 100 experts 
proposats per associacions conservacionistes, col·legis professionals, organitzacions agràries, centres d'investigació i 
universitats, i consultors independents. 

Contribuiran a facilitar al MARM la millor informació tècnica i científica sobre el grau de compliment i desenvolupament de 
les estratègies i directrius de conservació impulsades pel Ministeri, així com per facilitar la participació de la societat en la 
presa de decisions. 

El Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí designa -després de consultar a comunitats autònomes, sectors implicats i 
ONG- a experts assessors independents per participar en les estratègies de conservació d'espècies amenaçades i directrius 
per a l'aplicació de la Llei de Patrimoni natural i Biodiversitat impulsades des del Ministeri. 

Amb aquesta resolució el MARM contribueix a facilitar la participació pública en 
l'aplicació de les polítiques de conservació de la biodiversitat, en integrar com a 
assessors als representants d'organitzacions involucrades en la investigació i 
gestió del medi natural. 

Així, s'han nomenat a més de 100 experts entre associacions conservacionistes, 
col·legis professionals, organitzacions agràries, centres d'investigació i 
universitats, i consultors independents. 

 

En la seva designació s'ha tingut en compte el seu reconegut prestigi o la seva afecció sectorial. Les seves funcions seran 
informar, analitzar i realitzar propostes al Ministeri de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí relatives a les estratègies de 
conservació d'espècies amenaçades i directrius, per proporcionar la millor informació tècnica i científica disponible, així com 
traslladar la seva opinió i semblar en la seva aplicació i seguiment. 

La resolució s'emmarca dins de l'aplicació de la normativa sobre protecció d'espècies amenaçades (Reial decret 139/2011) i 
la regulació i funcionament de la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat (RD 1424/2008) i del Consell 
Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat (RD 948/2009). 

Font: 
MARM (10 de novembre 2011) 
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-181309-16 
 
L'eòlica torna a batre la seva millor marca de producció 
Gairebé inadvertida ha passat la nova plusmarca de l'eòlica espanyola, però la veritat és que a les dues hores en punt de la 
matinada del passat sis de novembre, el vent va produir el 59,7% de l'electricitat que en aquest moment consumia Espanya. 
La xifra supera la millor marca anterior: 54,1%, aconseguida a la matinada del trenta de desembre de l'any passat. 

Des de poc abans de la mitjanit del dia cinc i fins a les 08.40 hores del matí del dia sis, la producció eòlica va cobrir més de 
la meitat de tot el consum peninsular. A més, no va baixar del 45% del mix en cap moment entre les 22.00 hores del dia 
cinc i les sis de la tarda de l'endemà. Aquestes dades es poden consultar a la pàgina de Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE), 
dins del servei que ofereix l'operador que monitoritza la producció per tecnologies en temps real (i amb arxius històrics). A 
diferència de les plusmarques eòliques anteriors, no obstant això, aquesta vegada l'operador del sistema no ha destacat 
l'esdeveniment amb les seves habituals notes de premsa sobre aquest tema. 

Independentment de les raons que tingui REE per a no divulgar la fita, l'important és que la xifra, aconseguida durant un 
dels períodes de menys consum de la setmana –matinada del diumenge– mostra la capacitat del sector, i la de REE, de 
gestionar no solament les fortes variacions de la demanda sinó, també, la menys previsible variació de l'oferta, de la 
producció eòlica. I aquest fet és notable, sobretot, quan es té en compte que, fa amb prou feines una dècada, Xarxa havia 
avisat que la producció eòlica no podria superar el 12% de tota la producció connectada al sistema. Va ser amb l'arribada de 
Luis Atienza a la presidència de REE quan la postura de l'operador va canviar i va començar a percebre la integració eòlica, 
no com a problema, sinó com a repte.  

De 15.000 a 150 MW 
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I aquesta quantitat segueix augmentant, a causa de mesures impulsades per REE, tals com el monitoratge en temps real de 
tota la producció eòlica del país, juntament amb la implantació de sistemes de control centralitzats, també en temps real, 
mitjançant el Centre de Control d'Energies Renovables. Aquests assoliments han col·locat a Espanya en el mapamundi de la 
integració de l'eòlica a la xarxa elèctrica. A causa de la nostra condició de gairebé illa elèctrica, la gestió del sistema 
espanyol es fa internament, sense els grans avantatges de poder exportar i importar grans quantitats d'electricitat per 
balancejar les variabilitats. A diferència de l'operador del sistema danès (per citar un sistema amb alta penetració eòlica), 
REE gestiona tot això internament, fins al punt que ha acabat convertint la necessitat en virtut. No obstant això, en 
declaracions recents, Atienza sí ha posat l'accent en què els 21.000 MW de potència instal·lada a Espanya, la producció 
simultània pot variar des dels 15.000 MW fins als 150 MW, mentre la cobertura de la demanda per aquesta tecnologia pot 
fregar l’ 1%. Si això, juntament amb la falta d'una nota de premsa de REE sobre la fita del sis de novembre, marca un 
desencantament o no de l'operador cap a l'eòlica encara està per veure. 

Font: 
Portal del Medi ambient (9 de novembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10064/la_eolica_vuelve_a_batir_su_mejor_marca_de_produccion/ 
 
El MARM subratlla la importància de la construcció de territoris rurals per a la creació d'ocupació i per a la 
sostenibilitat 
Jesús Casas ha assenyalat que la construcció territorial suposa un projecte de futur basat en un reconeixement col·lectiu 
dels actors del mateix i del territori, on són necessàries infraestructures, un teixit social i organització administrativa. 
El Director General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural del MARM, Jesús Casas, ha participat avui a Brussel·les 
en un Seminari sobre laboratoris de Cohesió Territorial organitzat en el marc del projecte de cooperació “Noves relacions i 
interdependències urbà rurals”, on ha subratllat la importància de la construcció de territoris rurals per a la creació 
d'ocupació i per a la sostenibilitat. 

Quant a l'ocupació, el Director General ha ressaltat que, segons un estudi del MARM, la capacitat d'ocupació del medi rural 
augmentarà entre 200.000 i 500.000 en els propers cinc anys, la qual cosa és molt significativa tenint en compte que la 
població del medi rural és de 10 milions de persones. Malgrat això, ha assenyalat que cal continuar fomentant projectes i als 
emprenedors per guanyar perspectiva global. 

Jesús Casas ha assenyalat també que un territori és una mica més que un espai o un paisatge. La construcció territorial 
suposa un projecte de futur basat en un reconeixement col·lectiu dels actors del mateix i del territori, on és necessari 
infraestructures, un teixit social i d'organització administrativa. 

Durant el seminari, el Director General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, ha destacat que les aportacions del 
medi rural a la societat encara no són objecte de retribució via comprat. En aquest sentit, alguns primers passos ja s'han 
donat, com la institucionalització dels contractes territorials. 

D'altra banda, davant el nou període de programació de fons comunitaris, Jesús Casas ha afegit que és necessari aconseguir 
sinèrgies amb el conjunt d'actuacions que s'estan desenvolupant al territori en particular les derivades de la Llei per al 
desenvolupament sostenible del medi rural. 

Finalment, ha destacat que per trobar un adequat paper per a l'acció pública en aquesta economia de mercat, són 
necessaris actors capaços d'innovar, amb visió, projectes, compromís, responsabilitat i capacitat. 

Font: 
MARM (8 de novembre 2011) 
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-181286-16 
 
El PP marcarà les pautes de la política mediambiental a Espanya 
Amb una participació d'una mica més del 71% del cens electoral, les eleccions d'ahir llancen un clar resultat: el Partit 
Popular es fa amb el Govern, superant les marques anteriors aconseguides pel seu partit. A partir d'ara marcarà el rumb de 
la política mediambiental a Espanya. 

En total, els populars han obtingut més de 10 milions de vots, que es 
tradueixen en 186 escons. Aquesta dada indica una majoria absoluta 
per al PP, que governa en 11 de les 17 autonomies.  

En contrast, el PSOE sofreix una de les majors pèrdues de votants de la 
seva història, amb una baixada que supera els 4.300.000 vots. 

D'aquesta manera, les promeses electorals del Govern de Mariano Rajoy 
començaran a materialitzar-se en un curt termini de temps. 
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Com es reflectirà tot aquest poder en la política mediambiental espanyola? 

Entre les mesures del Partit Popular es troba en primer lloc l'aposta de creació d'ocupació, amb diverses propostes concretes 
com la modificació del règim de l'IVA o l'impuls del teletreball. Respecte a l'ocupació verda, el PP considera el sector 
energètic una peça fonamental com a motor generador de llocs de treball, a través de la implementació d'una estratègia 
energètica nacional. 

En relació a l'energia nuclear, els populars esmenten que "gestionaran els permisos dels emplaçaments nuclears conforme al 
compliment dels estrictes criteris de seguretat imposats pel Consell de Seguretat Nuclear i les autoritats europees”. En 
concret, el PP de Burgos aposta per mantenir la central nuclear de Garoña i construir un parador en el seu entorn. 
També fan una proposta de creació d'ocupació centrada en els sectors de la construcció (a través de la rehabilitació d'edificis 
i habitatges), el turisme, la pesca sostenible i l’agroalimentació. 

El programa també recull el compromís del PP amb el medi ambient, centrat sobretot en la gestió hídrica i la reducció 
d'emissions contaminants a l'atmosfera. Destacar també el compromís d'augmentar el patrimoni forestal espanyol i el 
foment de la caça com a activitat “compatible amb la conservació del medi ambient i el desenvolupament rural”. 
Encara que la presència del medi ambient durant la campanya electoral ha estat escassa, el fet que aparegui reflectida en 
els plans electorals dóna una idea de cap a on camina la política mediambiental d'aquest país. 
  
Font: 
Ambientum (21 de novembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-PP-marcara-pautas-politica-medioambiental-Espana.asp 

Catalunya: 

Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 

Territori i Sostenibilitat destina 500.000 euros a subvencionar els projectes  

El Departament de Territori i Sostenibilitat donarà un nou impuls al Pla de Suport al Tercer 
Sector Ambiental de Catalunya. 

El Departament atorgarà ajuts per valor de 495.000 euros per destinar a 27 projectes del Pla. 

Aquestes actuacions van des de la formació en eines TIC que permeten gestionar més 
eficaçment la base social de les entitats o aplicacions que ajuden a la tasca diària al territori, 
fins a estratègies i accions que apropin el sector al món acadèmic o empresarial. 

El pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011-2014 es va presentar el passat mes de juliol després de 6 mesos de treball 
conjunt entre el govern i les entitats per definir les seves necessitats.  

L'objectiu que persegueix és l'enfortiment de l'anomenat tercer sector ambiental amb 16 línies d'actuació, 46 mesures i 147 
accions. El Pla es desplegarà en plans d'acció anuals, el primer dels quals cobreix el que queda de l'any 2011 i el 2012. 

Font: 
Generalitat de Catalunya (25 de novembre 2011) 
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/11125pladesuportaltercersectorambientaldecatalunya.jsp 
 
Projecte de Difusió del Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de CO2 
La FEC inicia aquest mes un projecte de Difusió del Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d'emissions de Gasos 
d'Efecte Hivernacle (GEI) a Catalunya. El projecte es desenvoluparà, al llarg d'un any, conjuntament amb l'Oficina Catalana 
de Canvi Climàtic (OCCC) i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), pertanyents tots dos a la Generalitat de Catalunya. 

El programa de Acords Voluntaris són una eina de col·laboració entre el sector públic i els diferents sectors socials i 
econòmics per avançar en el camí cap a la Mitigació del canvi climàtic i, a més, cap a a una Catalunya més sostenible i baixa 
en carboni. El programa pretén de donar resposta a l'elevat nombre d'iniciatives que s'està desenvolupat en l'àmbit de la 
reducció i/o compensació voluntària. Va dirigit a qualsevol organització amb capacitat per reduir les seves emissions: sector 
primari, indústria, equipaments, administracions públiques i comerç, entre unes altres. 

Els Acords Voluntaris són un compromís de les organitzacions per reduir les seves emissions de GEI més enllà del que obliga 
la normativa. Unint-se al programa, les organitzacions es comprometen, d'una banda, a realitzar un inventari d'emissions i a 
realitzar el seu seguiment anual i, per un altre, a plantejar i implementar anualment accions de reducció. 

 
Foto: Tecnolongia 



 
13

La participació en els Acords Voluntaris proporciona diversos beneficis afegits: 

Millora la competitivitat de les organitzacions per reducció de la seva dependència dels recursos fòssils i per tant de la seva 
vulnerabilitat davant increments de preu dels combustibles. També contribueix a la reducció de la factura energètica.  
Augment del Valor Afegit dels serveis, productes i projectes oferts per l'organització. 

Millora de la gestió ambiental amb la implicació de proveïdors i clients en les accions de reducció d'emissions. 
En definitiva, la participació al programa d'Acords Voluntaris implica un clar posicionament estratègic en aspectes ambientals 
i de canvi climàtic. 

En el marc d'aquest projecte de difusió, la Fundació Empresa i Clima (FEC) té el repte d'implicar i sensibilitzar al màxim 
nombre d'empreses amb la finalitat d'augmentar els participants al programa d’Acords Voluntaris i així, entre tots, reduir les 
emissions de GEI a Catalunya. 

Així, la FEC serà la responsable d'organitzar, en col·laboració amb l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) i l'Institut 
Català d'Energia (ICAEN), accions com: 

Jornades informatives generals dirigides a tots els sectors empresarials i organitzades per demarcació geogràfica.  
Jornades informatives específiques dirigides a sectors econòmics empresarials que siguin d'especial interès.  
Creació d'un butlletí digital trimestral “AVnews” on es destaquessin, entre altres informacions, les activitats que realitzen els 
empreses que ja formen part del Programa d’ Acords Voluntaris. 

Font: 
Fundació Empresa i Clima 
http://www.empresaclima.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=397&Itemid=534 
 
L'Agència Europea del Medi ambient (AEMA) i la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) han signat un 
conveni de col·laboració entre l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) i l’AEMA 
L’OPCC va ser creat el gener de 2010, impulsat per la CTP. El principal objectiu és fer el seguiment i comprensió de les 
evolucions del clima als Pirineus, aprofundir en el coneixement dels impactes del canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes. 
Amb aquesta col·laboració es pretén avançar en la cooperació i intercanvi dels coneixements científics i tècnics existents 
sobre el canvi climàtic al territori dels Pirineus. S'avaluaran els impactes del canvi climàtic i la possibilitat d'elaborar un cens 
de les mesures d'adaptació, tant les existents com les futures. 
 
La col·laboració es basarà en acompanyar i recolzar els treballs de l’OPCC, concretament a compartir els mitjans i treballs de 
les dues parts i sensibilitzar els actors locals amb la creació d'un banc de coneixement clar i accessible que permeti prendre 
les mesures d'adaptació adequades. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (9 de novembre 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=d4ceb22f83883310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
1000 al·legacions contra el port esportiu de l'Ampolla 
Divendres 4 de novembre, l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Ampolla havia recollit 450 al·legacions oposant-se el pla que 
cimentarà les platges de l’Arquitecte i els Pinets. Després de dos setmanes de treball peu de carrer, informant als veïns/es 
del al municipi porta a porta, el treball de l’AVVA ha donat els seus fruïts. 

Vora 1000 al·legacions van ser segellades ahir al registre d’entrada de l’Ajuntament 
de l’Ampolla.  

És desmunta doncs l’argument del regidor d’urbanisme, Francesc Sancho, quan 
afirma que són els 800 vots que va rebre la seva formació política a les anteriors 
eleccions municipals, els que legitimen l’Ajuntament a l’hora de tirar endavant un 
projecte valorat amb 15 milions d’euros per als quals s’està buscant inversió privada 
per la seva construcció.  

Des de l’AVVA ens preguntem si es legítim convertir dos platges públiques en un pàrquing d’embarcacions privat, d’altra 
banda, ens agradaria saber que n’opina de tot plegat el President de l’actual Club Nàutic Ampolla (Amb oferta d’amarres de 
lloguer i venta), o la Confraria de Pescadors , entitat representativa de la identitat marinera del municipi, un sector amb crisi 
permanent.  

Amdues entitats i d’altres, com l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla, encara no s’han posicionat públicament. Des de 
l’AVVA creiem que fa falta obrir un debat sobre el futur socio-econòmic, també ambiental, del poble. Ecologistes en Acció 

 
Foto: lusarealty 
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Foto: CEDAT 

de Catalunya s’uneix a l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Ampolla per demanar la retirada immediata del Pla per no respectar 
els principis de racionalitat, eficàcia, eficiència i sostenibilitat i atemptar social, econòmica i ambientalment contra l’interès 
general.  

Font: 
Ecologistes en Acció (8 de novembre 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article21702.html 
 
El conseller d'empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, inaugura el Centre d'Informació de l'energia a la central 
nuclear d'Ascó  
El conseller ha recordat que “sense energia elèctrica no és possible el progrés ni l’activitat econòmica”. L’equipament 
divulgatiu pretén acostar el món de l’energia als visitants i esdevenir un nou pol d’atracció de visitants a la Ribera d’Ebre. 
 
El conseller d’Empresa i ocupació, F. Xavier Mena, ha presidit aquest matí la inauguració del nou Centre d’Informació que 
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), la societat que gestiona els tres grups nuclears ubicats a Catalunya, ha instal·lat 
en el recinte de la central d’Ascó. A l’acte també hi han assistit el director general d’ANAV, José M. Grávalos; la presidenta 
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten; el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
Josep Canós; l’alcalde d’Ascó, Rafael Vidal; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el delegat del govern de 
la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin; i el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Francesc Xavier 
Pallarès. 
  
El Centre d’Informació és un espai interactiu de divulgació que té per objectiu acostar el món de l’energia als visitants, tot 
aprofundint en el funcionament de les centrals nuclears. A més, l’equipament permetrà canalitzar les demandes de visites a 
les centrals nuclears de Catalunya que rep ANAV.  
 
La voluntat és augmentar el grau d’interacció de la central d’Ascó amb la societat i l’entorn més proper, i generar un nou pol 
d’atracció de visitants a la comarca de la Ribera d’Ebre. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (28 novembre 2011) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=130111&idioma=0 
 
CEDAT-URV: 

Inauguració del curs acadèmic 2011-12 del Màster Universitari en Dret Ambiental-URV  
Dijous passat 17 de novembre a les 18.00h va tenir lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques la Inauguració del Curs acadèmic 
2011-12 del Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili. En aquesta ocasió, la lliçó inaugural va 
ser a càrrec del Sr. Josep Andreu i Gigueras, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona. 
 
Amb la lliçó titulada "Port de Tarragona: inversió en medi ambient, inversió en futur" s'inicia un nou any acadèmic i una 
nova edició del Màster Universitari en Dret Ambiental, la IX. La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster 
Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com  específic en dret 
del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries 
no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.  

El Màster en Dret ambiental es va començar a impartir, amb caràcter oficial, en el curs 2006-2007, en substitució de l'antiga 
titulació pròpia de la URV de Grau Superior en Dret Ambiental (que s'impartia des del curs 2002-2003). 
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Foto: AAEDAT 

Font:  
CEDAT (24 novembre 2011) 
http://www.cedat.cat/_pdf/curs.pdf 

Videoconferències des de Durban  
Durant la celebració de 17ª Conferència de les Parts (COP17) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic a Durban, el CEDAT va organitzar dues videoconferències que van connectar en directe amb la ciutat sud-africana, 
des d'on dos testimoniatges de les conferències van oferir un seguiment de com s'estaven desenvolupant les negociacions. 
 
La primera videoconferència, titulada “Les Conferències de Durban sobre el Canvi Climàtic: reptes i oportunitats a la meitat 
del camí”, va tenir lloc el dia 5 de desembre a càrrec del Dr. Rodolfo Godínez Rosers, Director de Medi ambient de la 
Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxic. La segona connexió amb Durban es va realitzar el dia 7 de desembre a través del 
Sr. Iñaki Pili, representant de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

Font:  
CEDAT 
https://correu.urv.cat/attach/exposicio.pdf?sid=&mbox=INBOX&uid=111&number=6&filename=exposicio.pdf 
 
Green-Docu-Sessió: “L'era de l'adaptació” 
Dilluns 5 de desembre, a l'aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, l'Associació 
d'alumnes i exalumnos de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) va organitzar, una vegada més, una 
sessió de cinema documental.  
 
En aquesta ocasió, amb motiu de la COP17 de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic a Durban, es va projectar el documental “L'era de l'adaptació” en el qual s'aborden tres 
factors convergents: el canvi climàtic, la desigualtat social i la inestabilitat econòmica.  
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/VARIOS/ERA.pdf 

Col·loqui de Medi ambient i Amèrica Llatina: “El medi ambient a la Constitució Colombiana: La Constitució 
Ecològica”  
Dimecres 5 de desembre, a l'aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències 
Jurídiques, es va celebrar un nou col·loqui sobre Medi ambient i Amèrica 
Llatina, activitat organitzada l’AAEDAT, a càrrec de l'estudiant del Màster 
en Dret Ambiental, Juan Claudio Arenas Ponce.  
 
En aquesta ocasió el tema objecte del col·loqui va ser el medi ambient a 
la Constitució Colombiana de 1991, és a dir l’esfera de la Constitució 
coneguda com “la Constitució ambiental”, constituida per una gran 
quantitat de disposicions de contingut ambiental que han suposat una 
modificació molt important de la relació normativa de la societat 
colombiana amb la naturalesa. 
 
Tal com es desprèn de les sentències de la Cort Constitucional, el medi 
ambient dins de la Constitució colombiana presenta tres dimensions 
principals. La primera es defineix com un principi que irradia a tot 
l'ordenament jurídic, la segona com un dret al capdavant dels ciutadans i la última com a deure del qual és titular tot el 
conglomerat social.  
 
El ponent va fer especial recalcament en l'important paper que està exercint la Cort Constitucional en la delimitació de les 
disposicions relacionades amb el medi ambient contingudes en la constitució, acudint no només a una interpretació 
exegètica sinó també al dret comparat, a tractats i declaracions internacionals i a la doctrina. 
 
Font:  
CEDAT (7 desembre 2011) 
http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/CLAUDIO.pdf 
http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/info.pdf 
 
Exposició “Vénen temps de canvi per al clima? Respostes europees” 
En el marc de les activitats organitzades pel CEDAT amb motiu de la celebració de la 
COP17 de Durban sobre canvi climàtic, del 28 de novembre al 9 de desembre, a la 
segona planta de la Facultat de Ciències Jurídiques al Campus Catalunya de la URV, es 
va mostrar l'exposició “Vénen temps de canvi per al clima? Respostes Europees?”.  

 
Foto: CEDAT
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Font:  
CEDAT 

NORMATIVA  
 
Unió Europea:  

Directiva 2011/87/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011 , por la que se 
modifica la Directiva 2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de fases de emisiones a los tractores de 
vía estrecha Texto pertinente a efectos del EEE 

Per a més informació:  
DOUE L 301 de 18.11.2011, p. 1/2 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0001:0002:ES:PDF 

Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 
1924/2006 y (CE) núm. 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la 
Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 
2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) núm. 608/2004 de la Comisión 

Per a més informació:  
DOUE L 304/18 de 22.11.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de marzo de 1994 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas Texto 
pertinente a efectos del EEE (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la 
Directiva) 

Per a més informació:  
DOUE C 338 de 18.11.2011, p. 56/64 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:338:0056:0064:ES:PDF 

2011/745/: Decisión de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011 , por la que se modifican las Decisiones 
2010/2/UE y 2011/278/UE, en lo que se refiere a los sectores y subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono [notificada con el número C(2011) 8017] 

Per a més informació:  
DOUE L 299 de 17.11.2011, p. 9/12 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0009:0012:ES:PDF 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011 , por la que se concede la exención 
solicitada por Italia para las regiones de Emilia-Romaña, Lombardía, Piamonte y Véneto de conformidad con 
la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida 
por nitratos utilizados en la agricultura [notificada con el número C(2011) 7770] 

Per a més informació:  
DOUE L 287 de 4.11.2011, p. 36/41  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:287:0036:0041:ES:PDF 
 
Espanya: 

Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento 
mediante la paralización definitiva de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos de 
caladeros internacionales y países terceros.  
 
Per a més informació:  
BOE nº 243, de 8 de octubre de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15815.pdf 
 
Orden ARM/3188/2011, de 16 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de 
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
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Per a més informació:  
BOE nº281 22 de noviembre de 2011 Pág. 123722 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/22/pdfs/BOE-A-2011-18382.pdf 
 
Real Decreto 1547/2011, de 31 de octubre, por el que se regula la medida de inversiones recogida en el 
programa de apoyo al sector vitivinícola. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 278 de 18 de noviembre de 2011 Pág. 119577  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18067.pdf 
 
Real Decreto 1546/2011, de 31 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, 
sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 278 de 18 de noviembre de 2011 Pág. 119573 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18066.pdf 
 
Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía 
Sostenible. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 270  de 9 de noviembre de 2011 pág. 116658 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17631.pdf 
 
Orden ARM/3019/2011, de 3 de noviembre, por la que se establecen las disposiciones necesarias para 
regular la actividad de los buques de arrastre de fondo que operan en caladeros lejanos del Golfo de León. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 270  de 9 de noviembre de 2011 pág. 116875 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/10/pdfs/BOE-A-2011-17695.pdf 
 
Catalunya 

EDICTE de 25 d'octubre de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referent 
al municipi de Llorac. 
 
Per a més informació:  
DOGC núm. 6003 - 11/11/2011 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6003/11298010.pdf 

 JURISPRUDÈNCIA 
  
Internacional: 

Sentencia del TEDH de 10 de febrero de 2011, demanda núm. 30499/03, Dubetska y otros c. Ucrania. 
<<Contaminación industrial, derecho al respeto a la vida privada y familiar, reasentamiento de la 
población>> 

Per a més informació:  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Dubetska%20|%2030499/03&se
ssionid=82632346&skin=hudoc-fr 

Sentencia del TEDH de 21 de julio de 2011, núm. 38182/03, Grimkovskaya c. Ucrania. <<Contaminación 
acústica, participación pública, derecho al respeto a la vida privada y familiar>> 

Per a més informació:  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Grimkovskaya%20|%2038182/03
&sessionid=82632507&skin=hudoc-fr 

Unió Europea: 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 24 de noviembre de 2011 (recurso por incumplimiento 
interpuesto por la Comisión Europea contra el Reino de España). «Incumplimiento de Estado – Directiva 
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85/337/CEE – Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente – 
Directiva 92/43/CEE – Conservación de los hábitats naturales – Fauna y flora silvestres – Explotaciones 
mineras de carbón a cielo abierto – Zona del Alto Sil – Zona de protección especial – Lugar de importancia 
comunitaria – Oso pardo (Ursus arctos) – Urogallo (Tetrao urogallus)» 

Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0404:ES:HTML 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Conseil d'État - Bélgica) - Antoine Boxus, Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet y otros (C-
129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et 
habitants des communes proches de l'aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 y 
C-135/09), Bernard Page (C-134/09), Léon L'Hoir, Nadine Dartois (C-135/09) / Région wallonne 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0128:ES:HTML 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — República de Lituania) — Genovaité 
Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas 
Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 
departamentas ( Directiva 2001/42/CE — Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente— Planes que establecen el uso de zonas pequeñas a nivel local — Artículo 3, apartado 3 — 
Documentos de ordenación del territorio a escala local en los que se contempla una única actividad 
económica — Evaluación con arreglo a la Directiva 2001/42/CE excluida en Derecho nacional — Facultad de 
apreciación de los Estados miembros — Artículo 3, apartado 5 — Relación con la Directiva 85/337/CEE — 
Artículo 11, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/42/CE ) 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:331:0005:0006:ES:PDF 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Alemania) - Karl Heinz Bablok y otros / Freistaat 
Bayern (Alimentos modificados genéticamente — Reglamento (CE) n o  1829/2003 — Artículos 2 a 4 y 12 — 
Directiva 2001/18/CE — Artículo 2 — Directiva 2000/13/CE — Artículo 6 — Reglamento (CE) n o  178/2002 — 
Artículo 2 — Productos de apicultura — Presencia de polen de plantas modificadas genéticamente — 
Consecuencias — Comercialización — Conceptos de organismo y de alimentos que contengan ingredientes 
producidos a partir de organismos modificados genéticamente) 

Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:311:0007:0008:ES:PDF 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011, Antoine Boxus, 
asuntos C-128/09, C-129/09,C-130/09,  C-131/09, C-134/09 y C-135/09 

Per a més informació:  
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=6990&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jurisprudencia-
al-dia-union-europea-evaluacion-de-impacto-ambiental 

Espanya: 

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
5ª, Ponente: Mª del Pilar Teso Gamella). <<Recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 
125/2007, de 2 de febrero, que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas>> 

Per a més informació: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6143628&links=Real%20D
ecreto%20125/2007&optimize=20111017 

Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia 148/2011, de 28 de septiembre de 2011. Recurso de 
inconstitucionalidad 3446-1999. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos 
preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha 6/1999, de 15 de abril, de protección de la calidad del suministro 
eléctrico. Competencias sobre ordenación general de la economía, régimen energético y defensa de los 
consumidores: nulidad de los preceptos de la ley autonómica que hacen recaer sobre el distribuidor los costes 
de instalación de los dispositivos de medida de calidad en el suministro de energía eléctrica, tipifican como 
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infracciones conductas relacionadas con el régimen tarifario del sector eléctrico e introducen un plazo de 
prescripción de las infracciones graves más breve que el establecido en la legislación básica estatal. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 258   de 26 de octubre de 2011  pág. 73 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16810.pdf 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 821/2011, de 15 de septiembre. (Sala de lo 
Contencioso, Sede Coruña. Sección 2ª. Ponente: Dña. Cristina María Paz Eiroa). <<Desestimación por silencio 
de la Consejería de Pesca y Asuntos Marítimos de la solicitud formulada en escrito de 17 de septiembre de 
2009 de cambio de cultivo de ostra a mejillón a que se destina el vivero "P.P.III" situado en la cuadrícula 51 
del polígono de A Redondela>>.  
 
Per a més informació:  
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/11/STSJ-GAL_6762-2011.pdf 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Baleares 630/2011, de 14 de septiembre. (Sala de lo Contencioso, 
Sede Palma de Mallorca. Sección 1ª. Ponente, Dña. María Carmen Frigola Castillón) 
 
Per a més informació:  
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/11/STSJ-BAL_927-2011.pdf 
 
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia 150/2011, de 29 de septiembre de 2011. Recurso de amparo 
5125-2003. Promovido por don Miguel Cuenca Zarzoso respecto a la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó su demanda de indemnización contra el Ayuntamiento de 
Valencia por contaminación acústica de su vivienda en el barrio de San José. Supuesta vulneración de los 
derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio: falta de prueba de los 
ruidos sufridos por el demandante en su salud y en su domicilio (STC 119/2011). Votos particulares. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 258   de 26 de octubre de 2011  pág. 107 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16812.pdf 
 
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia 149/2011, de 28 de septiembre de 2011. Recursos de 
inconstitucionalidad 1403-2000 y 5493-2001 (acumulados). Interpuestos por la Diputación General de 
Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y del texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Principios de protección ambiental y de participación de los interesados en 
los procedimientos administrativos; garantía constitucional del domino público: validez de los preceptos 
legislativos estatales que regulan el contrato de cesión de derechos de uso de agua. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 258   de 26 de octubre de 2011  pág. 94 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16811.pdf 
 
ARTICLES 
La naturalesa a la conformació ideològica latinoamericana 
Científics confirmen els greus impactes dels transgènics 
La pedra de la discòrdia. Mineria a cel obert a Uruguay  
Els mites de l’Energia Nuclear (Greenpeace Argentina) 
“Africa and the climate change agenda: hurdles and prospects in sustaining the outcomes of the Seventh 
African development Forum”.  
“Foreign investment contracts in the oil and gas sector: a Survey of environmentally relevant clauses”. 
“Implementing a renewable energy feed-in tariff in South Africa: the beginning of a new Dawn” 
El control de la legalitat urbanística a la llum de la Directiva de Serveis: règim de las llicències urbanístiques 
a Andalusia 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (compiladores), Agua: un derecho humano fundamental. Quito: Abya-Yala, 2010. 
Acosta, Alberto, La maldición de la abundancia. Quito, Ecuador: Abya-Yala: ComitéEcuménico de Proyectos, [2009]. 
Becken , Susanne (ed.), Tourism and the environment. Cheltenham. UK; Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2010. 
Human rights and the environment. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. 
Louka, Elli, Nuclear weapons, justice and the law. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2011. 
Johansson Per-Olov and Kriström, Bengt, Modern cost-benefit analysis of hydropower conflicts. Cheltenham: Edward Elgar 
Pub., 2011. 
Markandya, Anil, Handbook of sustainable energy. Cheltenham, UK [etc,]: EdwardElgar, 2011. 
Martínez, Esperanza, Yasuní: el tortuoso camino de Kioto a Quito. Quito: Abya  
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Rojas Martínez-Parets, Fernando de, El régimen de los Puertos del Estado. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, DL. 2011. 
 
AGENDA  
 
II Jornada sobre sòls i aqüífers contaminats 
 
L'Agència Europea del Medi Ambient (EEA) va notificar l'existència de 242.000 emplaçaments contaminats a la UE en 2007. 
Actualment s'han identificat un total de 3.000.000 d'activitats potencialment contaminants a la UE implicant un increment 
notable en el cens de sòls contaminats durant els propers 15 anys (EEA, 2010).  
 
En 2005 a Espanya es va aprovar el “Reial decret 9/2005”, que complementa la Llei de Residus (10/1998) derogada per la 
nova Llei de Residus i Sòls Contaminats (22/2011). Així i tot, els diferents episodis de contaminació en el sòl poden derivar 
en afectacions a les aigües subterrànies, les quals es troben regulades per la Directiva Marc de l'aigua (2000/60/ CE). Per 
facilitar el compliment del nou marc legal en la gestió i tractament de sòls i aqüífers contaminats és necessari combinar 
eines de gestió amb base al risc i l'ús de tecnologies de remediación eficients, així com també actualitzar i aplicar eines 
basades en l'avanç del coneixement científic. 
 
L'objectiu de la jornada és oferir una visió global de l'estat actual de les diferents fases relacionades amb la gestió integral 
de sòls i aqüífers contaminats: marc normatiu, gestió del risc, casos pràctics en l'execució de tecnologies de 
descontaminació, i estudis d'investigació científica aplicats a la temàtica de sòls i aqüífers contaminats. Està dirigida a 
gestors, tècnics d'empresa i professionals del medi ambient (enginyeries i consultories ambientals), així com al sector de la 
investigació ambiental. 
 
Lloc: Mollet del Vallès 
Data i hora: 15 desembre 2011 
Organitza: GIR Centre Tecnològic 
 
Per a més informació: 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/2011/triptic_versicat_jornada_sols_2011.pdf 

El futur de l'alimentació en risc. De la crisi energètica a la crisi alimentària 
 
PROGRAMA 
 
16:00-16:15. Benvinguda 
 
PRIMERA TAULA. Moderació Maria Mestre (Fundació ENT) 
 
16.15-16.45. El malbaratament alimentari avui dia a Catalunya vist des de l'àmbit municipal. Què estem fent?Què podem 
fer? Virgínia Vallvé. Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
16.45-17.15. Perspectives en l'evolució del preu de l’energía. Jesús Ramos. ICTA-UAB.17.15-17.45. L'insostenible consum 
energètic del sistema alimentari: el cas de Catalunya. María Heras. Investigació realitzada per Enginyeria sense Fronteres. 
17.45-18.00. Descans 
 
SEGONA TAULA. MODERACIÓ Mónica Vargas (ODG) 
 
18.00-18.30. Preus de l'energia i preus dels aliments: una relació cada vegada més estreta. Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell 
(Economia UAB - ARAG). 
18.30-19.00. Seguretat alimentària i dependència de l'energia fòssil. Una comparativa internacional de l'ús de l'energia al 
sistema alimentari. Mario Giampietro (ICTA UAB). 
19.00-19.30. Com afectarà a la pesca del Sud i del Nord un augment del preu del petroli? El rol de la pesca artesanal. Miquel 
Ortega (Fundació ENT - ARAG UAB) 
 
Cal confirmar assistència a: jornada@fundacioent.cat 

Lloc: Edifici del Vagó (Recinte Escola Industrial). Urgell 187. Barcelona 
Data: 16 de desembre de 2011 
Organitza: Fundació Autònoma Solidària i ARAG UAB amb la col·laboració de Fundació ENT, ODG, Diputació de Barcelona. 
Xarxa de Municipis 
 
Per a més informació: 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1627&year=2011&month=1
2&day=16&Itemid=43 
 
Projecte ecoTURAL 2011-2012: Programa empra verd de la Fundació Biodiversitat 
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El projecte ecoTURAL té com a objectiu fomentar l'ocupació verda i millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant 
l'assessorament i la formació per a la integració de pràctiques responsables i sostenibles tant en les activitats econòmiques 
existents com en noves iniciatives en zones rurals. 
 
En el marc del projecte ecoTURAL eco-union convoca 5 cursos ONLINE subvencionats sobre Turisme rural, natural, cultural i 
ecològic: 
· Gestió del turisme sostenible (Del 13 de desembre 2011 al 13 de gener 2012) Obert termini d'inscripció fins al dia 2 de 

desembre 2012. 
Emprenedoria verda en turisme rural (Del 7 de febrer al 9 de març 2012) Obert termini d'inscripció fins al dia 24 de 
gener 2012. 

· Ecoturismo i turisme rural (Del 21 de febrer al 9 de març 2012) Obert termini d'inscripció fins al dia 7 de febrer 2012. 
Educador ambiental en turisme (17 d'abril al 4 de maig 2012) Obert termini d'inscripció fins al dia 3 d'abril 2012. 

· Agroecologia i turisme (Del 5 al 22 de juny 2012) Obert termini d'inscripció fins al dia 22 de maig 2012.  
 
Lloc: En línia 
Dates: De desembre 2011 a juny 2012 
Organitza: Eco-unión 
 
Per  a més informacó: 
www.ecoTURAL.org 

Exposició “L'aigua al segle XXI” 
 
Mostra itinerant per les biblioteques públiques de Catalunya que apropa als temes clau de la sostenibilitat de l'aigua al 
nostre planeta. La Sotsdirecció General de Biblioteques, en col·laboració amb UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT, engega 
una nova iniciativa de promoció de la lectura a les biblioteques públiques: una exposició de petit format per a tots els públics 
que vol promoure la reflexió i el debat sobre els aspectes socials, econòmics, culturals i ambientals que afavoreixen una 
gestió de l'aigua eficient i sostenible. 
 
L'exposició es basa en el primer i segon Informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al 
món, i ha estat elaborada pel Centre UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT, amb el suport de l'Obra Social Caixa Catalunya i la 
col·laboració del Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Lloc: Biblioteca Josep Mateu i Va mirar Av. Pau Casals, 16 Castellbisbal (Vallès Occidental) 
Data i hora: Del 15/12/2011 al 12/01/2012  
Organitza: Centre UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT 
 
Per a més informació: 
http://cultura.gencat.cat/agenda/fitxa.asp?fitxa_id=25453&pos=2&tc=2&ordfi=2&ord=0&csimple2=medi+ambient&quan=0
&data1=01%2F12%2F2011&data2=05%2F01%2F2012&tematica=&tacte=&lloc=&poblacio=&comarca=&x=8&y=10 
 
Projecció de l’audiovisual Tresors descartats 
 
Aquest documental es projectarà dins del XVIII Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. 
 
Lloc: Centre Cultural la Gorga c. de les Notaries, s/n Palamós (Baix Empordà) 
Data i hora: 20/12/2011- 21 h 
Organitza: Ajuntament de Palamós (Àrea de Medi Ambient). 
 
Per a més informació: 
http://cultura.gencat.cat/agenda/fitxa.asp?fitxa_id=26011&pos=3&tc=2&ordfi=2&ord=0&csimple2=medi+ambient&quan=0
&data1=01%2F12%2F2011&data2=05%2F01%2F2012&tematica=&tacte=&lloc=&poblacio=&comarca=&x=8&y=10 
http://www.ficma.com/ 
 
 
 

 

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) 

de la Universitat Rovira i Virgili. 
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 


