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Tarragona

 EDITORIAL 

Quaranta anys de Greenpeace 

El Butlletí d’aquest mes publica una informació en relació amb el darrer viatge del Rainbow Warrior II, el buc insígnia de 
l’organització ecologista Greenpeace. Aquest vaixell ha de ser substituït per una nova embarcació, el Rainbow Warrior III, 
que simbolitzarà la pervivència de l’activisme ecologista, a través de la que, segurament, és la seva organització més 
representativa. 

La significació del canvi del buc pot rastrejar-se fins als orígens de Greenpeace. Efectivament, la història va començar al 
mar. El 15 de setembre de 1971, un grup d’activistes va sortir del port de Vancouver, a la Colúmbia Britànica, al Canadà, en 
una vella barca de pesca que havien rebatejat amb el nom de Greenpeace. El seu objectiu era Amchitka, a la costa d’Alaska, 
on pretenien denunciar una prova nuclear a través d’una acció directa de protesta, amb la finalitat de captar l’atenció dels 
mitjans de comunicació. L’acció va ser avortada pels guardacostes nordamericans, però va donar inici a la trajectòria d’una 
organització, Greenpeace, que ha representat l’activisme ecologista des de llavors, esdevenint un dels dos grans models del 
moviment, de la mateixa manera que els Verds alemanys són la inspiració per a l’ecologisme institucional.  

Greenpeace celebra, doncs, enguany, el seu quarantè aniversari. Han estat quaranta anys en què les seves accions, amb 
llums i ombres, com succeeix en qualsevol trajectòria històrica d’una certa durada, han impulsat la presa de consciència en 
relació amb el model de desenvolupament i la vulnerabilitat del nostre entorn, ajudant a l’adopció de mesures en l’àmbit de 
la política i l’economia, així com a l’ecologització de l’opinió pública. 

Moltes coses han passat des d’aquell setembre del 1971. Hi ha hagut canvis socials i polítics molt significatius i, avui dia, la 
consciència verda és evidentment un element essencial en la visió del món de les societats contemporànies. Resten encara 
molts reptes per endavant, particularment, en relació amb un trasllat efectiu de la preocupació per la preservació del medi 
ambient i els recursos naturals als centres de decisió de caràcter econòmic. Tanmateix, una mirada enrere ens du a celebrar 
el camí fet fins ara, a persistit en l’impuls dels canvis socials i culturals necessaris, i a rendir homenatge a tots aquells 
pioners que hi han contribuït, enter els que cal comptar els fundadors de Greenpeace. 

Febrer 2011 

  NOTICIES 
Internacional:  
 
Les necessitats bàsiques de la població afectada per les inundacions a Sri Lanka encara no estan cobertes 
El desastre ha causat danys significatius a 300.000 hectàrees d'arrossars, al bestiar, a les infrastructures i als habitatges 
Les fortes pluges a Sri Lanka han disminuït, per això les inundacions estan començant a mitigar-se i moltes de les persones 
afectades estan tornant a les seves llars. No obstant això, el repte humanitari no ha fet més que començar, ja que els severs 
danys que s'han produït signifiquen que els afectats necessitaran ajuda durant molt temps, ha advertit Oxfam. 
 
Més d'un milió de persones són les afectades per les inundacions. El desastre ha causat danys significatius als cultius -
300.000 hectàrees d'arrossars s'han danyat-, al bestiar, a les infrastructures com els tancs de rec i als habitatges de l'àrea 
afectada. Oxfam insta als donants a respondre amb generositat a la urgent crida que ha realitzat Nacions Unides i que 
s'inicia aquesta setmana. 
 
El responsable de programes d'Oxfam a Batticaloa, Subathra Yogasingham, ha dit que “aquest és el pitjor desastre que ha 
enfrontat Sri Lanka des del tsunami de 2004. Els reptes són immensos. Encara que el clima sembla haver millorat, hi ha 
centenars de milers de famílies que encara necessiten suport. Les persones s'han vist greument afectades i moltes de les 
seves necessitats bàsiques encara no estan cobertes. Van a necessitar molta ajuda per reconstruir les seves llars i recuperar 
els seus mitjans de vida”. 

 



Saundarajah Parvathy, de 45 anys, que es va veure afectada 
per la inundació: Va tornar a casa seva, en el llogaret de 
Mahilavaduvvan a Batticaloa oest, però es va trobar que havia 
estat destruïda per l'aigua.  
 
"Vaig perdre tot. Aliments, utensilis de cuina i roba. Hi ha serps 
a casa meva i el meu camp d'arròs està sota l'aigua. Hauré de 
tornar a campament d'assistència social del govern per uns dies 
més com a mínim No sé què faré. Probablement hauré de 
treballar com a jornalera temporal amb la finalitat de guanyar 
una mica de diners." 
 
Oxfam Internacional està recolzant les comunitats afectades per 
les inundacions a Sri Lanka des de l'inici de la catàstrofe. Oxfam 
i els seus socis locals estan oferint ajuda humanitària a més de 
17.000 persones. L'organització distribueix aigua potable, 
aliments bàsics, kits d'higiene, mosquiteres i lones 
impermeables, entre d’altres. A més a més, Oxfam ampliarà la 
seva resposta fins aconseguir els 120.000 beneficiaris en l'est i 
centre-nord de les províncies afectades. 

Foto: Intermonoxfam 

 
Font:  
Oxfam Internacional (18 gener 2011) 
http://www.oxfam.org/es/pressroom/pressrelease/2011-01-18/inundaciones-srilanka-necesidades-basicas-poblacion-no-
cubiertas 
 
Un any d'indecisió deixa la recuperació d'Haití en punt mort 
L'agència d'ajuda humanitària Oxfam fa una crida al govern haitià i als donants perquè trenquin amb la quietud i iniciïn la 
reconstrucció del país  
 
Port-au-Prince – En un informe publicat avui, l'agència internacional Oxfam ha fet una crida a les autoritats d'Haití, 
recolzades per la comunitat internacional, per avançar amb els plans de reconstrucció d'aquest destrossat país i  permetre 
als prop d'un milió de persones que encara viuen en carpes i sota lones a reassentar-se en altres zones o tornar a les seves 
llars. 

L'informe “De l'emergència a la reconstrucció” culpa de la 
falta de progrés a una desastrosa combinació entre la 
indecisió del govern d'Haití, la persecució dels països 
donants de les seves pròpies prioritats quant a l'ajuda 
humanitària i la deslluïda Comissió Interina per a la 
Reconstrucció d'Haití, que va ser establerta per coordinar la 
reconstrucció i construir un Estat amb capacitat. Roland Van 
Hauwermeiren, el director d'Oxfam a Haití ha dit: “Ha estat 
un any d'indecisions i això ha deixat la recuperació d'Haití 
en espera. Prop d'un milió de persones segueixen vivint 
sota carpes i lones i centenars de milers que estan vivint 
entre ruïnes encara no saben quan podran tornar a les 
seves llars”."Reconstruir aquest destrossat país no es durà a 
terme de la nit al dia, però hi ha decisions claus respecte a 
ocupació, neteja d'enderrocs, reparació d'habitatges i la 
localització de terres per a la gent que no pot tornar a les 
seves llars que poden i han de ser preses de manera 
urgent. Sabem de la necessitat que el govern entrant 
assumeixi el lideratge en aquest aspecte.  

 

 Foto: worldofdifference 

La comunitat internacional, incloent-hi les ONGs, hem d'estar units per recolzar el govern i que d'aquesta manera les 
autoritats haitianes tinguin una oportunitat d'èxit en aquest procés”. 
 
Malgrat l'èxit de la resposta humanitària després del terratrèmol amb relació al salvament de vides, el procés de recuperació 
a llarg termini acaba de començar. Les donacions públiques, així com el finançament de governs i institucions per a la 
resposta d'emergència, van ser excepcionalment generoses. No obstant això, dels 2,1 bilions de dòlars que van prometre els 
governs per a la reconstrucció en 2010, només el 42% d'aquest muntant havia estat lliurat al final de l’any passat segons 
l'oficina de l'Enviat Especial de Nacions Unides a Haití. 
 
“Molts donants dels països rics han perseguit les seves pròpies prioritats quant a l'ajuda humanitària i no s'han coordinat 
entre ells o treballat amb el govern haitià. Això afebleix seriosament la capacitat del govern d'Haití per complir amb la seva 
sobirana responsabilitat de liderar la reconstrucció”, ha dit Van Hauwermeiren. 
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Molts donants van destinar finançament per a refugis temporals però molt pocs diners per a la neteja d'enderrocs o la 
reparació d'habitatges. Un any després, només el 5% dels enderrocs s'ha retirat i únicament el 15% dels habitatges 
temporals necessaris ha estat construït. La construcció a gran escala de nous habitatges no pot iniciar-se si abans no es 
netegen els enderrocs. El govern d'Haití i els donants han de prioritzar aquest pas bàsic per ajudar a la gent a tornar a una 
llar. 
 
La Comissió Interina per a la reconstrucció d'Haití, liderada per l'expresident d'EUA Bill Clinton i el Primer Ministre d'Haití, 
Jean-Max Bellerive, va ser creada a l'abril de 2010 per facilitar el flux de finançament de cara als projectes de reconstrucció i 
ajudar els ministres haitians a la seva implementació. No obstant això, la Comissió no ha estat a l'alçada del seu mandat. 
Molts oficials haitians segueixen sense tenir la capacitat tècnica per  liderar aquests projectes i la majoria d'ells no han tan 
sols començat. La Comissió és un element clau per a la reconstrucció i ha d'anar més enllà d'aquest encallament d'indecisió i 
retard.Malgrat l'actual crisi política, les elits polítiques i econòmiques d'Haití encara tenen una oportunitat per fer-se càrrec 
dels problemes que han llastrat el desenvolupament del país. No obstant això, aquest procés ha de començar ara. 
 
“Si els haitians troben suport uns en els altres, durant la recuperació del país també trobaran una nova vida. Per damunt de 
tot, els haitians volen tornar al treball i treure endavant a les seves famílies. No estan demanant caritat, però sí una 
oportunitat per formar part d'aquest procés per recuperar el seu propi país. Després d'haver passat per tot el que han 
passat aquest últim any, els haitians mereixen aquesta oportunitat”, assenyala Van Hauwermeiren.Un any després, Oxfam 
està proveint d’ ajuda al voltant d'un milió de persones com a part de les dues respostes d'emergència en curs: una deguda 
al terratrèmol i l'altra al brot de còlera que es va donar al país el passat octubre deixant al seu pas a uns 2600 morts. 
 
Font:  
Oxfam Internacional (8 gener  2011) 
http://www.oxfam.org/es/pressroom/pressrelease/2011-01-06/ano-indecision-deja-recuperacion-haiti-punto-muerto 
 
L'últim viatge del Rainbow Warrior II 
2011 ha començat amb bones notícies que ens arriben des de l'oceà Pacífic i des de l'est d'Àsia. Aquest any coincideixen 
diversos esdeveniments que no podem deixar passar, com és el fet que Greenpeace complirà 40 anys (els mateixos que jo!), 
el viatge de comiat del vaixell almirall de Greenpeace, el Rainbow Warrior II (que serà substituït pel seu el RW III), i 
l'entrada en vigor d'una llei que protegirà una bona extensió de l'oceà Pacífic. A més, també es compleix un any des que 
vam obrir una oficina a Taiwan, una decisió molt important per a la nostra lluita per acabar amb la sobrepesca, ja que 
aquest país posseeix una de les majors flotes pesqueres industrials, que juntament amb les de Corea, Japó i Xina 
destrueixen els oceans i saquegen la biodiversitat marina. 

La gestió de la gran flota tonyinera taiwanesa, 
que opera al Pacífic, deixa molt a desitjar i 
està contribuint a  l'esgotament d'una de les 
zones amb majors poblacions de tonyines, 
causant un greu perjudici a altres formes de 
vida marina, com els taurons i les tortugues.  
 
Però tornant a les notícies positives podem 
celebrar que des de l'1 de gener està en vigor 
una llei que protegirà una extensió de 4,5 
milions de km2 de gran biodiversitat a l'oceà 
Pacífic, que ha estat tancada a la pesca amb 
cèrcol. Aquesta decisió és fruit d'un moviment 
històric a la regió i una de les principals 
campanyes dels últims anys de Greenpeace a 
la zona.  
 
 Foto: Greenpeace 
 

Si aquesta nova llei és respectada per totes les nacions pesqueres presents a la zona podria suposar una esperança real per 
a la lluita contra la sobrepesca a la regió i convertir-se en un exemple de la necessària gestió sostenible de les pesqueres. 
 
Des de la Campanya d'Oceans no podem ocultar l'emoció en veure l'arribada a Taiwan del Rainbow Warrior II i la seva 
tripulació, a la qual pertanyen diverses persones amb les quals hem compartit alguna que altra navegació en defensa 
d'altres oceans del planeta. M'hagués agradat poder estar-hi, contemplar la tradicional Dansa del lleó a la seva arribada a 
port i recordar la primera vegada que vaig veure un vaixell de Greenpeace, que per descomptat va ser el Rainbow, quan va 
estar en 2002 a Barcelona. Avui està una mica lluny, però em sento part de la tripulació que navegarà per aquestes aigües 
per aconseguir un futur millor per als nostres oceans. 
  
Comença un viatge per l'est d'Àsia que portarà la campanya fins a Hong Kong i Corea en els propers mesos. Aquesta serà 
l'última missió de la nostra “Old lady” com també l’anomenem Greenpeace. Han passat ja 52 anys des de la seva construcció 
i 24 des que va començar a navegar amb nosaltres per lluitar per un món millor, més net i més sostenible.  
Greenpeace serà testimoni de l'entrada en vigor d'aquesta llei que protegeix aquesta àmplia extensió oceànica de 4,5 milions 
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de Km2 com a zona protegida i ens ajudarà també a difondre la nostra campanya i a demanar més mesures que 
complementin i recolzin aquesta decisió de conservació. 
 
Taiwan, igual que altres nacions pesqueres com l'espanyola, necessita reduir la seva flota perquè sigui possible una gestió 
sostenible dels oceans; el cessament de l'ús dels dispositius d'agregació de peixos (FAD per les seves sigles en anglès), 
usats per la flota. El tancament d’aquest tipus d'art pesquera ha d'anar acompanyat també del cessament a l'activitat amb 
grans palangreres, amb el que aconseguiríem que aquestes àrees es convertissin en Reserves Marines en el Pacífic Central i 
Est.  
 
Esperem que aquest bon començament d'any oceànic suposi un any 2011 ple de futur per a tots els oceans del planeta. 
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (10 gener 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9091/el_ultimo_viaje_del_rainbow_warrior_ii/ 
 
L'ONU inaugurarà el 24 de gener l'Any Internacional dels Boscos 
Anunciarà una sèrie de noves iniciatives de restauració de l'entorn forestal d'importància mundial 
  
L'Any Internacional dels Boscos 2011 començarà oficialment amb l'anunci per part de l'Organització de Nacions Unides 
(ONU) d'una sèrie de noves iniciatives de restauració de l'entorn forestal d'importància mundial. Aquest anunci es durà a 
terme durant les activitats de llançament d'aquesta commemoració, que tindran lloc del 24 de gener al 4 de febrer a Nova 
York (Estats Units).  
 
Durant el llançament oficial s'anunciaran noves iniciatives de 
restauració sobre la importància mundial i nous descobriments 
sobre el valor econòmic dels boscos i s'exposaran les accions 
d'alguns països en matèria de reducció d'emissions de carboni a 
través de la gestió sostenible dels boscos. 
  
Amb la celebració de l'Any Internacional dels Boscos es pretén 
avaluar en clau econòmica el valor dels boscos i les noves accions 
de diferents països en matèria de reducció d'emissions de carboni 
mitjançant la gestió forestal d'aquests espais. Precisament, la 
commemoració començarà al mateix temps que la novena sessió del 
Forum sobre els Boscos de l'ONU (UNFF), a la seu central de l'ONU. 
  
La declaració d'Any Internacional dels Boscos 2011 per l'Assemblea 
General de l'ONU té com a objectiu celebrar el paper dels homes en 
la gestió i en la conservació de la massa forestal. El propòsit és a 
més a més augmentar la conscienciació sobre els múltiples beneficis 
de la salut dels boscos en la població i en la naturalesa.  

Logo: Nacions Unides  
 
La Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (IUCN) tractarà d'assegurar-se al llarg d'aquest any que la comunitat 
internacional entén el valor real dels boscos i que es dediquin més recursos a la protecció de l'element natural "més valuós", 
així com a la restauració dels paisatges degradats.  
 
L'ONU defensa que els boscos del món són essencials per a la vida i per a la biodiversitat que alberguen. "Ells són l'aire que 
respirem, l'aliment, l'aigua i les medicines que necessitem per sobreviure, la varietat de la vida a la Terra, el clima que 
conforma el nostre present i futur, tot això depèn dels boscos. 2011 ha de ser l'any en què el món reconeix la importància 
vital de la salut forestal per a la vida a la Terra per a la gent i la biodiversitat", va declarar la directora general de la IUCN, 
Julia Marton-Lefèvre. 
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (20 gener 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9153/la_onu_inaugurara_el_24_de_enero_el_ano_internacional_de_los_b
osques/ 
 
Unió Europea: 
 
Les dades del medi ambient a Europa 2010 
L'Eurostat (l'oficina estadística de la UE) ha publicat l'edició 2010 del "Environmental statistics and accounts in Europe", amb 
dades dels 27 estats membres i dels països candidats i amb relacions especials amb la UE (EFTA). El document pretén 
proveir d'informació sobre diversos aspectes ambientals al públic en general. 
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Environmental statistics and accounts in Europe presenta una selecció de dades de l'Eurostat i institucions germanes, com el 
Direcció General pel Medi ambient de la Comissió Europea o l'Agència Europea. Aquestes estadístiques permeten identificar 
els àmbits en els quals es produeixen les principals pressions sobre el medi ambient, així com observar l'evolució i reptes 
pendents dels països membres en l'assoliment d'objectius ambientals. 
 
Aquesta edició aporta dades principalment sobre la contribució dels habitatges a l'impacte ambiental, els fluxos de materials 
de l'economia europea, la generació i gestió dels residus, la disponibilitat i gestió de l'aigua, les emissions atmosfèriques a la 
UE i el seu impacte climàtic, la toxicitat i seguiment de l'ús de substàncies químiques, l'estat de la biodiversitat, l'ús del 
territori, la situació dels boscos, les despeses associades a la protecció ambiental i les mesures de fiscalitat ambiental. 
 
Podeu accedir al document aquí.  
 
Font:  
Ciencias Ambientales (11 gener 2011) 
http://www.cienciasambientales.com/es/monografias-y-opinion/los-datos-del-medio-ambiente-en-europa-2010/ 
 
Llancen 45 projectes mediambientals finançats per la UE 
El proper 12 de gener, representants de la Comissió Europea i beneficiaris espanyols i portuguesos es reuniran a la 
Representació de la Comissió Europea a Madrid per al llançament de 45 nous projectes relacionats amb la naturalesa i la 
conservació del medi ambient cofinançats pel programa LIFE+ de la Unió Europea. Un total de 210 projectes van ser 
seleccionats d'entre les més de 600 propostes provinents de tots els països membres que es van presentar a la primera 
convocatòria del programa LIFE+. En conjunt representen una inversió total de 515 milions d'euros, dels quals 250 milions 
d'euros seran fons de la UE. Espanya és, després d'Itàlia, el país amb més projectes seleccionats. Aquests projectes 
cobreixen accions en els camps de la conservació de la naturalesa, governança i política mediambiental, i comunicació i 
informació mediambientals. Els projectes presentats a Madrid, 36 espanyols i 9 portuguesos, compten amb un pressupost de 
gairebé 104 milions d'euros per a Espanya i 8.5 milions per a Portugal, dels quals 46 milions d'euros i gairebé 4 milions 
correspondran a finançament europeu respectivament.  
 
400 projectes finançats des de 1992 
 
Des de la seva creació en 1992, el programa LIFE ha finançat més de 400 projectes a Espanya i 130 a Portugal. A l'àrea de 
protecció de la naturalesa, el programa sempre ha apostat per salvaguardar els hàbitats i espècies presents a la península 
ibèrica, i entre d’altres les espècies més emblemàtiques, algunes de les quals estan en perill d'extinció. D’aquesta manera  
és important reconèixer la importància que el programa LIFE ha tingut en la recuperació de l'àguila imperial ibèrica, el voltor 
comú, la gavina de adouin, l'ós bru o el linx ibèric, i en l'establiment i consolidació de la xarxa Natura2000. En l'actualitat el 
programa està cofinançant, entre d’altres, la reintroducció del linx ibèric a Guarrizas i Guadalmellato, contribuint a la creació 
de corredors per a l'ós bru i a l'inventariat i designació com a part de la xarxa Natura2000 de 10 àrees marines. Aquest any, 
el programa segueix apostant per la recuperació d'espais naturals i espècies bandera de la península. Portugal rebrà 
finançament per millorar els hàbitats marins a la costa portuguesa o la recuperació dels hàbitats de l’ illa de Madeira, i 
Espanya per garantir la supervivència de les prades de Posidionia al Mediterrani. La lluita contra el verí segueix cobrant 
protagonisme en aquesta convocatòria, així com la lluita contra espècies invasores o la recuperació del gall salvatge a la 
serralada Cantàbrica. 
 
En matèria de governança i política mediambiental, els projectes LIFE sempre han apostat per la innovació. Espanya ha 
estat un dels països de la UE que més ha invertit en aquest tipus de projectes especialment a les àrees de gestió de residus, 
gestió de l'aigua i lluita contra el canvi climàtic. En totes les convocatòries, projectes espanyols són sempre seleccionats 
entre els millors de tota la Unió Europea. Aquests projectes cobreixen un ampli ventall de temes però tots ells contribueixen 
a una millor gestió dels recursos naturals i a una gestió més sostenible del territori. Algun d'aquests projectes ha ajudat a 
reciclar fluxos de residus que fins avui no era possible, a compatibilitzar l'agricultura amb el respecte al medi ambient o  
afavorir l'existència de ciutats més sostenibles. Aquest any, destaquen diversos projectes en l'àmbit de l'aprofitament de 
residus i subproductes agrícoles per a la producció de biocombustibles i generació d'energia renovable, com CITROFUEL, per 
a la producció de bioetanol amb polpa de cítrics, VALUVOIL mitjançant el reciclat d'olis o BIOENERGY & FIRE PREVENTION, 
basat en l'aprofitament de biomassa forestal obtinguda de la neteja de les muntanyes per a la prevenció d'incendis forestals. 
 
Font:  
Ambientum.com (10 de gener 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Lanzan-45-proyectos-medioambientales-financiados-por-la-UE.asp 
 
França es mou en energia geotèrmica 
BRUSSEL·LES, BÈLGICA / Al novembre de 2010, la Comissió Europea va aprovar una ajuda milionària per al sector francès 
de les energies renovables, consistent en una subvenció de 25,300,000 € per a la construcció d'una caldera de calor a la 
regió d'Alsàcia. L'autorització es concedirà a una joint-venture entre les empreses del sector, Roquette Frères, Electricité de 
Strasbourg i la Caisse donis Dépôts et Consignations. La calor és produïda per substituir en part les calderes de calefacció de 
gas existents avui generades per Roquette Frères. El projecte és conforme a les normes sobre ajudes de la Unió Europea en 
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la mesura en què existeix un balanç en relació amb les potencials distorsions de la competència i del comerç entre els països 
membres. 
 
Bullir l'energia 
 
Els diners aprovats s’invertiran en la construcció de calderes geotèrmiques de 24 mega watts (MW) a Beinheim. El projecte 
també contempla la construcció d'un gasoducte de 15 quilòmetres per portar la calor de la font geotèrmica subterrània a 
l'emplaçament de Beinheim. Joaquín Almunia, Vicepresident de la Comissió Europea -a càrrec de la política de competència-, 
va dir que "aquest projecte geotèrmic complementa el ja aprovat projecte de Beinhim sobre biomassa i també contribuirà a 
l'assoliment dels objectius mediambientals de la UE per al 2020  sense falsejar indegudament la competència. A més, es 
demostrarà que la calor geotèrmica, una tecnologia renovable innovadora, pot ser emprat a escala comercial. "  
 
L'ús de l'energia geotèrmica, una font d'energia renovable, implicarà una reducció de les emissions de CO2 en 39.000 tones 
a l'any en comparació de les derivades del mateix volum de calor produïda a partir de gas natural. Això fa que la tecnologia 
geotèrmica pugui implementar-se a escala comercial, participant en la reducció dels costos de la mitigació del CO2 en els 
propers anys, alhora que contribuint a l'assoliment dels objectius de producció renovable. El projecte en última instància 
reduirà els costos operatius de la companyia ja que l'energia geotèrmica és una font gratuïta d'energia primària. No obstant 
això, implica una important inversió inicial de 45,3 milions € en la caldera i la xarxa. 
 
Noves energies per a l'any 2020  
 
El desenvolupament de les energies renovables forma part del paquet de clima i energia dissenyat per aconseguir els 
objectius mediambientals de la UE per al 2020. El projecte és viable perquè les mesures franceses són necessàries, 
adequades i proporcionades per aconseguir els interessos de la Unió Europea. Una ajuda independent d'11,000,000 € a 
Roquette Frères per a la construcció d'una caldera de biomassa a Beinheim va ser aprovada per la Comissió el 17 de 
novembre de 2010. Els projectes de biomassa i els geotèrmics són diferents i impliquen costos i quantitats d'ajuda 
diferenciats. Com "Geo" significa terra i "tèrmica" està relacionada amb la calor, la tecnologia geotèrmica serveix per produir 
energia a partir del que s'emmagatzema dins de la Terra. Aquest tipus d'energia prové de diferents fonts. Una és el vapor 
que emergeix de les aigües subterrànies. Una altra font és el gas natural i l'altra la calor produïda pel magma. La construcció 
de les primeres plantes geotèrmiques al món és només un primer pas per fer del sector de les renovables un sector 
competitiu. De moment, la posada en pràctica d'aquestes energies segueix suposant un cost molt elevat. El temps dirà si 
aquesta resposta per a la generació d'energia és una solució real o simplement un esforç més per trobar solucions d'energia 
alternatives. 
 
Font:  
Holaverde (14 de gener 2011) 
http://www.holaverde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=1 
 
Europa: un exemple d'aire net als seus carrers 
COPENHAGEN, DENMARK/ Actualment l'aire del planeta està malalt i el seu diagnòstic no és esperançador. Els gasos tòxics 
que emanen de les indústries inunden l'ambient i acaben amb els ecosistemes, i alhora són un arma de doble tall per a la 
humanitat. Els nivells de Diòxid de Carboni han arribat a nivells cada vegada més difícil de revertir. En els últims anys, la 
Unió Europea, ha implementat una sèrie de polítiques per mantenir una elevada qualitat de l'aire a través del control de les 
emissions contaminants. Fa poc l'Agència Europea de Medi ambient (AEMA), va informar que ha millorat considerablement la 
densitat de l'aire europeu, oferint un millor recolzament de salut als seus habitants. 
 
L'instructiu: què contamina? 
 
La combustió que generen les indústries i el transport per carreteres són les principals causes de l'aire brut. En conjunt 
representen el 50-65% d'emissions de partícules nocives tant per al medi ambient com per a la població. A causa d'això, la 
Unió Europea va presentar les normes i directives a seguir per evitar aquest mal. Dins de les normes d'emissió per als 
vehicles en carretera  els vehicles seran regulats per separat en funció de si són vehicles lleugers (automòbils i camionetes 
lleugeres) o vehicles pesats. A més, va presentar una comissió que pren mesures per reduir les emissions industrials. 
Aquesta comissió es va instaurar el 2007, a proposta de set Directives sobre els gasos industrials. Això inclou la Directiva 
IPPC (Prevenció i Control Integrats de la Contaminació).  
 
Desigs de canvi 
 
Entre 1990 i 2005, l'augment en l'ús de combustible va ser d'un 26%. Les normes per a les actuacions han reduït les 
emissions de monòxid de carboni en les carreteres en un 80%. A causa d'això, les concentracions de partícules a Europa 
també s'han reduït per sota dels nivells dels llocs on no s'han implementat aquestes polítiques. 
 
Els satisfactoris resultats s'han reflectit en la part occidental d'Europa on les zones són més poblades. En el cas de l'est 
d'Europa, encara no s'observen canvis significatius. Producte de la disminució global de les emissions, les altes 
concentracions d'ozó han disminuït la seva intensitat diària en major part d'Europa, especialment a la regió mediterrània. 
Quant a les indústries, les emissions són més importants en el sector del transport per carretera. Les majors reduccions han 
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estat implementades a Alemanya, Itàlia, els Països Baixos i Polònia. Gràcies a això, la qualitat de l'aire ha millorat 
enormement en termes de contaminants, acidificants i partícules fines. 
 
Les polítiques del canvi 
 
Mitjançant les noves estratègies i normes, les emissions contaminants a Europa es podrien reduir més si tots complissin amb 
allò que s’imposa. Les concentracions de PM 2,5, el contaminant més agressiu en termes de salut, podrien baixar la seva 
intensitat si els països segueixen la legislació. El que ocorre a Europa és un exemple per a molts països que també tenen alts 
nivells d'emissions i no fan gaire al respecte. Això generarà consciència ambiental i una educació per a les generacions 
futures que seran les responsables de mantenir i perfeccionar aquestes normes.  
 
Font:  
Holaverde (14 de gener 2011) 
http://www.holaverde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=832&Itemid=1 
 
Alemanya promociona un nou portal d'energies renovables 
La Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya promociona el portal de negocis electrònic B2B Renewable Energies que 
constitueix la primera plataforma vertical per a les energies renovables a nivell mundial. Per als sectors d'energia solar, 
energia eòlica, energia hidroelèctrica, geotèrmia, bioenergia així com eficiència energètica es presenta una àmplia oferta 
d'informació sobre diversos mercats internacionals. L'eix principal d'aquesta nova plataforma és el “mercat virtual” que 
ofereix a les empreses orientades a l'exportació una eina única, basada en la web per establir i gestionar contactes al llarg 
de tota la cadena de submisnistrament. El portal de negoci electrònic “B2B Renewable Energies” inclou, entre d’altres, 
notícies, esdeveniments, enllaços, descàrregues i directoris per a mercats internacionals en més de 15 idiomes. Les 
empreses d'energies renovables i d'eficiència energètica tenen a la seva disposició una eina de fàcil maneig per a la recerca 
d'informació així com una plataforma personalitzada i interactiva de treball i de màrqueting. La xarxa mundial de les 
Cambres de comerç alemanyes a l'estranger (AHK), que estan presents en més 80 països, promociona la plataforma i 
complementa aquesta oferta amb una àmplia gamma de serveis. “B2B Renewable Energies” és una iniciativa de les Cambres 
de Comerç Alemanyes a l'estranger en estreta col·laboració amb el Ministeri Federal d'Economia i Tecnologia. 
 
Font:  
Ambientum.com (17 de gener 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Alemania-promociona-un-nuevo-portal-de-energias-renovables.asp 
 
Espanya: 
 
Brussel·les situa a Espanya entre els països de la UE que menys reciclen 
Espanya es troba entre els països de la Unió Europea que menys reciclen i que abandonen més residus en abocadors, 
segons un informe que ha publicat aquesta setmana la Comissió Europea. 
 
A més d'Espanya, Portugal, Grècia, Romania, Bulgària, Eslovàquia, Polònia i Letònia figuren entre els Estats membres amb 
"un progrés lent o limitat a l'hora de convertir-se en una societat del reciclatge", d'acord amb l'estudi. 
  
En aquests països es registren "baixos nivells de reciclatge de residus sòlids urbans i taxes de millora reduïdes o estables", 
"alts nivells de descàrregues en abocadors d'escombraries, que es mantenen estables o augmenten" i "un augment de les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle o relacionades amb el sector de residus".  
 
En contrast, Finlàndia, Dinamarca, Suècia, Alemanya, Països Baixos i Bèlgica són els països de la Unió Europea que estan 
avançant més ràpidament en l'objectiu de convertir-se en societats de reciclatge. La resta d'Estats membres, entre ells 
França, Itàlia o Regne Unit, es troben en una situació intermèdia. 
 
Font:  
Fundación Entorno (21 gener 2011) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Bruselas-situa,2867.htm 
 
Espanya anuncia la seva candidatura per presidir el PNUMA 
Al novembre de 2007, Espanya va ser escollida membre del Consell d'Administració del PNUMA per un període de quatre 
anys, de 2008 a 2011. Ara, Medi ambient ha cursat la petició per ostentar la presidència del seu principal òrgan de govern, 
el Consell d'Administració. 
  
En aquest sentit, Espanya presentarà un programa per avançar en el consens necessari en el desenvolupament d'una 
economia verda i enfortir la governança mediambiental internacional, a més de preparar el cim Rio +20 per abans de 2012. 
Segons Medi ambient, Espanya té "una oportunitat" per ser portaveu del PNUMA en els principals fòrums internacionals. 
 
RESPONSABILITAT AMBIENTAL 
 
El MARM ha recordat al CAMA que la Llei de Responsabilitat Mediambiental obliga als operadors de determinades activitats 
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econòmiques i professionals a constituir una garantia financera que els permeti fer front als danys mediambientals que 
puguin causar. Aquesta Llei disposa que mitjançant ordre ministerial es determini per a cada sector d'activitat la data a partir 
de la qual serà exigible la constitució d'aquesta garantia. 
 
En aquest sentit, el MARM ha informat sobre el projecte d'Ordre Ministerial que establirà un calendari gradual i l'ordre de 
prioritat per a l'elaboració de les ordres ministerials sectorials a partir de les quals serà exigible la constitució de la garantia 
financera obligatòria que estableix la Llei de Responsabilitat Mediambiental. Aquests terminis previstos permetran als sectors 
disposar d'un temps suficient per a l'elaboració de les corresponents anàlisis de riscos sectorials. 
 
D'altra banda, el MARM ha informat al CAMA que la nova política de residus haurà d'orientar-se conforme al principi de 
jerarquia i garantir la protecció de la salut humana i del medi ambient, maximitzant l'aprofitament dels recursos i 
minimitzant els impactes de la seva producció i gestió. Amb el nou text elaborat pel MARM es modernitza el règim jurídic de 
la producció i gestió dels residus, sistematitzant i aclarint obligacions i simplificant tràmits administratius, de manera que es 
garanteixi la transparència en les operacions de gestió. 
  
S'aclareixen, així mateix, les competències de les entitats locals en relació amb els residus generats en els municipis. Per 
primera vegada, s'incorporen explícitament els conceptes de finalització de la condició de residu i de subproducte, facilitant 
l'aprofitament dels recursos i suprimint càrregues innecessàries. 
 
El nou text obliga a les Administracions Públiques a elaborar programes de prevenció de residus i a elaborar plans i 
programes de gestió en l'àmbit de les seves respectives competències. Pel que fa a sòls contaminats, es manté el règim 
aplicable als sòls contaminats de la Llei 10/1998 de residus, i es matisen, entre uns altres, aspectes relacionats amb la 
responsabilitat de la contaminació dels sòls. 
 
Font:  
Fundación Entorno (20 gener 2011) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Espana-anuncia,2859.htm 
 
Petronor, mestres a burlar la llei de costes 
Quan sembla que poques maniobres polítiques poden ja sorprendre'ns, rebem atònits una nova notícia de bufetada a la Llei 
de Costes. El PSOE i el PNB han pactat afegir una esmena (número 899) a la Llei d'Economia Sostenible que reformarà la 
Llei d'Hidrocarburs per permetre que les refineries “tinguin dret” a prorrogar les seves concessions i ocupar domini públic 
costaner, fins i tot després que hagin vençut els seus permisos. 
 
Darrere d'aquest pacte es troba l'interès privat de Petronor i la refineria que posseeix en el municipi costaner de Muskiz, a la 
maresma de Muskiz, Zierbena i Abanto-Ciervana. Aquesta refineria es va autoritzar en 1968 mitjançant Decret, sense tenir 
en compte cap de les prescripcions ambientals que ja existien llavors. Com a resultat, es va situar a pocs metres del casc 
urbà (de fet, ha de ser l'única refineria que compta dins del seu recinte amb una ermita i un cementiri). En 1982 (catorze 
anys després de la seva construcció) va obtenir una concessió per trenta anys que caduca en 2012. I, mentre altres negocis 
molt menys nocius estan tancant per no tenir la preceptiva llicència d'activitat, la refineria no la va obtenir fins a 2008! És a 
dir, quaranta anys funcionant sense llicència. 
 
Amb el final de la concessió molt a la vora, a Petronor ha de córrer-li molta pressa solucionar aquest “petit problema”, 
especialment amb els plans d'ampliació de la refineria amb una planta de coc altament contaminant, amb el que ha mogut 
les seves fitxes en passadissos i despatxos. Amb aquesta esmena, aprovada sense coneixement dels ciutadans i sense debat 
al Parlament, problema solucionat. I de nou un exemple de la “negociabilitat” de la Llei de Costes segons qui siguis. Màniga 
ampla per a grans hotels i indústries contaminants, i mà dura per a quiosquets i petits habitatges. No som tots iguals davant 
la Llei? 
  
Però aquest no és un assumpte únicament de defensa de la Llei de Costes i del domini públic. És un greu atemptat contra la 
salut pública. La ubicació de la refineria, a pocs metres d'habitatges, ha generat un rebuig constant dels veïns i de 
l'associació Meatzladea Bizirik Ekologista Taldea, que han presentat nombroses denúncies, queixes i recursos contra les 
irregularitats legals, ambientals i les afeccions a la seva salut. I està demostrat. Els mapes de mortalitat elaborats pel 
Departament de Sanitat indiquen un excés de mortalitat per càncer i malalties cervell-vasculars a la perifèria de la refineria. 
Concretament un 14% per als homes i un 12% per a les dones respecte a la mortalitat del conjunt del País Basc, unes xifres 
estadísticament significatives com perquè siguin fruit de l'atzar. I així, les costes, el domini públic i la salut de la població de 
Muskiz semblen tenir menys valor enfront dels polítics que els interessos privats de Petronor, la seva refineria i la seva nova 
planta de coc. Serà perquè patrocinen a l'Athletic de Bilbao? 
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (20 gener 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9156/petronor_maestros_en_burlar_la_ley_de_costas/ 
 
Expresidents a sou de les multinacionals 
En les últimes setmanes s'han conegut que dues dels nostres expresidents del Govern, Felipe González i José María Aznar, 
han estat “fitxats” com a assessors per les empreses Gas Natural i Endesa, respectivament. L'objectiu d'aquests grups 
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empresarials és utilitzar els coneixements, agendes i influències de tots dos polítics per potenciar el seu negoci i expansió a 
Amèrica Llatina. Tots dos rebran unes retribucions desorbitades a canvi d'assessorar-los en la seva activitat, possiblement 
d'una forma que seguirà sent molt perjudicial per al medi ambient. 
 
Aquest fenomen de les “portes giratòries” que permet passar sense solució de continuïtat de l'àmbit privat al públic, obtenint 
beneficis de tots dos, presenta problemes indubtables de caràcter ètic, però també estètic. Primer, es prenen decisions que 
beneficien a les empreses i després... s'és recompensat amb un càrrec en les mateixes. I des d'elles, òbviament, s'influirà de 
nou en els diferents àmbits polítics en defensa dels seus interessos. 
  
Els antecedents d'aquestes empreses no són bons per al medi ambient, ni aquí ni a Amèrica Llatina. Endesa planeja 
construir a la Patagonia de Xile cinc mega-represes hidroelèctriques per generar electricitat, un projecte molt controvertit al 
que s'oposa la majoria dels xilens pel seu gravíssim impacte ambiental. 
 
Gas Natural–Unión Fenosa a Espanya és un dels millors capdavanters en contra de les energies renovables, potser per 
salvaguardar el seu obsolet model de negoci basat majoritàriament en fonts brutes. Aquesta empresa està participada per 
Repsol i La Caixa. Les activitats de Repsol a Amèrica Llatina han causat greus danys mediambientals i socials a diversos 
països i troben en llocs com Argentina o Perú una forta resistència local. A Espanya, segueixen pensant obrir nous pous 
petrolífers en aigües profundes al costat del vulnerable ecosistema del Delta de l'Ebre, malgrat els abocaments causats 
durant les exploracions i prospeccions en 2009, que l'empresa va intentar ocultar. De nou en 2010, va haver-hi abocaments 
derivats de la refineria i de la plataforma Casablanca. 
  
Assessorar a les empreses espanyoles en la seva expansió llatinoamericana no hauria de fer-se a qualsevol costa. Com hem 
denunciat repetidament des de Greenpeace, en molts casos les empreses espanyoles utilitzen en aquell continent pràctiques 
que aquí no serien legals o no serien tolerades per l'opinió pública, emparant-se en què des d'Espanya se sap molt poc del 
que fan allí. La seva aposta per energies renovables i netes és, per exemple, pràcticament nul·la en aquells països. Els 
ajudaran els nostres expresidents a millorar les seves pràctiques o a seguir igual? 
 
I una última pregunta. Aznar va participar en la campanya electoral xilena en suport a l'actual president, Sebastián Piñera. 
Va a utilitzar la seva influència per aconseguir que, per fi, s'aprovin els permisos que Endesa necessita per construir les 
seves mega-represes hidroelèctriques a la Patagònia d'aquest país? Els xilens, que en la seva immensa majoria s'oposen al 
projecte, no li ho agrairan. I tampoc a nosaltres. 
 
Font:  
Portal del medio Ambiente (20 gener 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9157/ex_presidentes_a_sueldo_de_las_multinacionales/ 
 
Inclosos cinc nous aiguamolls espanyols en la Llista del Conveni de Ramsar 
Aquestes zones són el rierol de Villaviciosa, a Astúries; les llacunes de Campotejar i de les Moreres, a Múrcia; les salades de 
Sástago-Bujaraloz, a Saragossa; i els aiguamolls d'Oriola, a Terol.  
 
Amb aquestes inclusions, l'aportació espanyola a la Llista Ramsar aconsegueix els 73 aiguamolls i les 296.571,95 hectàrees.  

 
El Consell de Ministres ha aprovat avui la inclusió en la Llista del Conveni de Ramsar, 
relatiu a aiguamolls d'importància internacional, especialment com a hàbitat d'aus 
aquàtiques, de cinc nous aiguamolls espanyols. 
 
Aquestes noves zones són el rierol de Villaviciosa, a Astúries; les llacunes de Campotejar i 
de les Moreres, ambdues situades a Múrcia; les salades de Sástago-Bujaraloz, a 
Saragossa; i els aiguamolls d'Oriola, a Terol, el conjunt dels quals significa un total 
d'11.385,895 hectàrees addicionals. Amb aquestes inclusions, l'aportació espanyola a la 
Llista Ramsar aconsegueix els 73 aiguamolls i les 296.571,95 hectàrees.  
 
El 18 de març de 1982, Espanya va signar l'instrument d'adhesió al Conveni relatiu a 
aiguamolls d'importància internacional, especialment com a hàbitat d'aus aquàtiques, fet  
a Ramsar el 2 de febrer de 1971. En aquest acte de ratificació, Espanya va inscriure en la 
citada llista els Parcs Nacionals de Doñana i de les Taules de Daimiel.  
 

Logo: Ramsar.org  
Des de llavors, i en compliment del que es disposa en l'article 2.5 del Conveni que estableix que cada part contractant 
afegirà a la llista nous aiguamolls del seu territori que compleixin els criteris requerits, Espanya ha anat successivament 
incorporant més zones humides a la Llista del Conveni, fins arribar a la xifra actual. 
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (11 gener 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9092/incluidos_cinco_nuevos_humedales_espanoles_en_la_lista_del_conv
enio_de_ramsar/ 
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Demanen el posicionament públic del MARM i d'UGT sobre l'allargament de la vida de les centrals nuclears 
Ecologistes en Acció demana el posicionament públic del Ministeri de Medi ambient, Mitjà Rural i Marí, i d'UGT sobre 
l'allargament de la vida de les centrals nuclears 
 
Davant les notícies aparegudes ahir sobre l'allargament de la vida de les centrals nuclears, com un dels assumptes que estan 
negociant CCOO, UGT, la CEOE i el Govern, Ecologistes en Acció ja va mostrar el seu absolut rebuig i sorpresa. 
L'organització ecologista considera necessari, per acabar de tancar aquesta possible via errònia de negociació, que el 
Ministeri de Medi ambient, Mitjà Rural i Marí, així com UGT, es posicionin públicament sobre l'allargament de la vida de 
centrals nuclears i, molt en concret, la de Santa María de Garoña, que ja té data de tancament aprovada. Un posicionament 
que ja va fer públic CCOO el dia d'ahir. 
 
A més, l'organització ecologista presentarà dilluns que ve una extensa i detallada proposta de generació elèctrica pel 2020 
que fa una aposta clara per la reducció del consum, les renovables i prescindeix al 100% del carbó i l'energia nuclear. Una 
proposta que demostra que les centrals nuclears són absolutament prescindibles. 
Aquesta proposta hauria de ser un pilar fonamental d'un acord sobre matèria energètica que augmenti la nostra qualitat de 
vida apostant per la sostenibilitat. 
 
Font:  
Ecologistas en Acción (20 gener 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article19543.html 
 
Palomares, 44 anys després 
Transcorreguts 44 anys des del greu incident de Palomares, en els quals cap administració s'ha enfrontat a la 
descontaminació, es troba caracteritzada la radioactivitat de la zona i s'han expropiat les terres contaminades, gràcies a 
l'acció del CIEMAT. Ecologistes en Acció exigeix que s'acabi la tasca i es procedeixi a la descontaminació definitiva de 
Palomares, alliberant-se aquestes terres per als seus usos normals. 
 
El CIEMAT ha estat la primera institució a emprar-se a fons per aconseguir la descontaminació de Palomares. Han hagut de 
passar 44 anys, i la inacció d'un dictador i quatre presidents de govern democràtics perquè al final es comencés a treballar 
amb la finalitat de descontaminar Palomares, una pedania de Cuevas de Almanzora (Almeria). Al gener de 1966, un 
bombarder estratègic dels EUA va realitzar un exercici inadmissible de reportatge en vol sobre zones poblades i amb les 
bombes nuclears a bord. El resultat va ser un accident que va motivar la caiguda de dues bombes que van cremar i van 
produir aerosols, que van contaminar severament la zona de Palomares.  

 
El bany de Fraga no va servir per 
reparar el dany, ni era perillós, perquè 
les aigües no s'havien contaminat i sí 
la terra. Les operacions de 
descontaminació que es van produir en 
aquell moment van servir per treure 
del terreny una gran quantitat de terra 
contaminada, però la contaminació per 
Plutoni i Americio ha persistit fins als 
nostres dies sense que les diferents 
administracions ho solucionin. 
La urgència de la situació es coneix 
després de les activitats del CIEMAT 
que mutu propi es va llançar a una 
tasca de caracterització de la 
contaminació de les terres. S'han 
realitzat 350.000 punts de mesura i 
s'ha trobat una extensió d'unes 60 Ha 
en tres zones amb diferents 
profunditats que aconsegueixen els 6 
m en alguns casos.  
 

Foto: Thebolg.es  
Aquesta contaminació es distribueix en tres zones: la zona A és de tipus rural, amb bestiar cabrum i cultius, en la qual es 
van construir fins i tot dues basses de regadiu; la zona B és de tipus urbà i existeix una tercera zona, la C, que es va 
contaminar pel moviment de la pols que van arrossegar els vents. El CIEMAT va procedir també a l'expropiació i clos de les 
terres contaminades. El cost de les mesures i de les expropiacions ja ha superat els 12 milions d'euros.  
 
Però és imprescindible procedir a la fase definitiva de descontaminació i així li ho exigeix Ecologistes en Acció al Govern, per 
evitar que la radioactivitat segueixi amb efectes negatius sobre la salut dels habitants de la zona. Aquesta fase de 
descontaminació implica la col·laboració de diversos ministeris: Educació, Ciència i Innovació, Defensa, Medi ambient, per la 
qual cosa aquesta associació ecologista reclama que les labors es coordinin directament per Presidència del Govern. És 
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imprescindible superar les dificultats polítiques i de coordinació i començar JA les tasques de descontaminació. El cost 
d'aquestes complexes labors podrien ascendir a uns 20 milions d'euros i durar diversos anys. En elles, Espanya podria 
desenvolupar tecnologies úniques a Europa. 
 
En l'evacuació dels residus és necessària la participació dels EUA per emportar-se’n les terres contaminades. Així mateix, 
Ecologistes en Acció reclama que el Departament d'Energia d'aquell país col·labori econòmicament en aquestes labors, 
donada la responsabilitat que EUA té sobre aquest succés i les seves conseqüències. 
 
Ecologistes en Acció reclama també la col·laboració de ENRESA i de la Junta d'Andalusia que, fins al moment, ha negat la 
seva col·laboració en aquestes labors. 
 
Abans que la contaminació s'estengui més i el problema de salut es converteixi en un problema de salut greu s'ha de 
procedir amb urgència a aquestes labors de descontaminació. 
 
Aquesta podria ser una de les actuacions sobre el medi ambient del Govern que quedessin per a la memòria, doncs es 
resoldria definitivament un problema creat fa 44 anys i que ningú s'ha atrevit a afrontar fins al dia d'avui. 
 
Font:  
Ecologistas en Acción (20 gener 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article16669.html 
 
L'organització ecologista SEU/BirdLife aposta per la certificació dels boscos espanyols 
SEU/BirdLife considera que el sistema de certificació forestal FSC és l'únic que garanteix una gestió responsable dels boscos. 
Aquest compromís es ratifica en entrar a formar part com a soci de ple dret de FSC Espanya. Durant el 2011 SEU/BirdLife 
farà un esforç especial per la conservació dels boscos i les aus forestals en el marc de la gestió forestal sostenible, aportant, 
com sempre, l'entusiasme de l'afeccionat i el rigor de l'expert científic. 
 
Amb aquesta nova adhesió, FSC veu enfortida la seva cambra ambiental en integrar a la major part de les grans 
organitzacions ecologistes estatals. "És un privilegi que SEU/BirdLife aposti per FSC, donat el seu compromís amb la 
conservació de la biodiversitat. Aquest suport avala la credibilitat del segell", ha declarat Mª José Fernández-Caballero, 
Directora Executiva de FSC Espanya. Segons David Howell, Coordinador de l'Àrea de Polítiques Ambientals de SEU/BirdLife 
"Entrem en FSC Espanya l'any Internacional dels Boscos, després del tancament de dos acords internacionals en 2010 -a 
Nagoya i Cancún- de gran rellevància per al futur dels boscos. Sigui en la lluita contra el canvi climàtic, la desertificació o la 
pèrdua de la biodiversitat, els boscos i els seus propietaris tenen un paper clau. Entrem encantats d'aportar idees, il·lusió i 
energia a aquesta important labor". 
 
Font:  
Ambientum.com (17 de gener 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/SEO-BirdLife-apuesta-por-la-certificacion-de-los-bosques.asp 
 
Catalunya: 
 
Josep Enric Llebot, nomenat Secretari de Medi ambient al nou govern de Catalunya  
Llebot és catedràtic de física a la UAB i expert en canvi climàtic, i va ser un dels impulsors dels estudis de ciències 
ambientals a Catalunya. La nova Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat assumeix bona part de les responsabilitats del 
desaparegut Departament de Medi ambient. 

Foto: COAMB 

 
Josep Enric Llebot i Rabagliati, nascut a Barcelona el 1953, 
és doctor en Ciències físiques i catedràtic a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), on ha impartit classes a 
estudiants de física i ciències ambientals i ha estat degà de 
la Facultat de Ciències. President de l'Associació Catalana 
de Física i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, entre 
altres institucions, ha publicat uns vuitanta articles, 
coordinat diverses publicacions científiques, col·laborat en 
diversos mitjans com a divulgador, i rebut diversos premis 
científics. Recentment ha coordinat els dos informes sobre 
el canvi climàtic realitzats a Catalunya. Fins ara ha format 
part del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS). Sota les seves competències dins de la 
nova Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat, adscrita a 
la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, queden la 
Direcció general de Qualitat Ambiental, la Direcció general 
de Polítiques Ambientals, l'Agència Catalana de l'Aigua, 
l'Agència de Residus de Catalunya i el Servei Meteorològic 
de Catalunya. 
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L'any 2006 Josep Enric Llebot va col·laborar amb el COAMB en la redacció de "Temps era temps" un relat en primera 
persona dels inicis dels estudis oficials de ciències ambientals al nostre país, doncs va formar part del grup de professors de 
la UAB que van impulsar la creació d'aquests estudis com a resposta a la necessitat de poder disposar de professionals 
formats en l'àmbit del medi ambient. També va ser entrevistat en el número inaugural de la revista del COAMB, ambiental i 
és membre d'honor del COAMB.  
 
Font:  
COAMB (20 gener 2011) 
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=373&amplia=373&any=&mes=&idioma=es 
 
Nova edició de l'estudi sobre el sector econòmic del medi ambient a Catalunya  
Aquest any s'arriba a la setena edició d'aquest estudi bianual realitzat per la Fundació Fòrum Ambiental, que pretén efectuar 
una fotografia de la realitat econòmica i empresarial catalana des del punt de vista del sector mediambiental. Inclou un 
directori actualitzat d'empreses del sector. 
 
L'estudi recull les principals característiques i dades del sector durant els últims dos anys (nombre de societats, facturació, 
ocupació generada, inversió realitzada, etc.) així com tot un seguit d’opinions expertes que valoren el creixement, la 
internacionalització, la situació de la R+D+i en el sector, i la relació del mateix amb temàtiques ambientals com l'aigua, el 
territori o el canvi climàtic. 
 
En la tercera part, es disposa un directori actualitzat d'empreses del sector organitzat per comarques. Amb aquesta anàlisi 
del sector i la realització del directori d'empreses, es pretén ajudar a estructurar i promoure el sector econòmic del medi 
ambient a Catalunya. 
Podeu descarregar l’estudi aquí.   
 
Font:  
COAMB (14 gener 2011) 
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=372&amplia=372&any=&mes=#not0 
 
Barcelona demana una altra moratòria a la UE per depassar el límit de pol·lució. 
Ajuntament, Generalitat i equips científics que elaboren el mapa de la contaminació a Barcelona van avançar ahir que, amb 
les dades oficials pendents de validació, les emissions de diòxid de nitrogen han sobrepassat els màxims legals fins a rondar 
els 50 micrograms per metre cúbic en algunes estacions, deu punts més dels permesos per la norma europea. Les dades del 
primer trimestre de 2010 reflecteixen que la mitjana va aconseguir fins i tot els 64 micrograms per metre cúbic a l'estació de 
Gràcia- Sant Gervasi, de tràfic intens. 
 
La previsió de la Generalitat, que gestiona les dades de Barcelona per englobar-les amb els de altres 15 municipis limítrofs 
abans de notificar-les a Brussel·les, col·loca la mitjana anual entorn dels 55 micrograms registrats en 2009, per la qual cosa 
sol·licitarà una moratòria a l'Executiu comunitari per evitar la consegüent sanció per incomplir la llei. "Al·legarem que a 
Barcelona s'han aplicat severs plans per millorar l'aire", va precisar una portaveu del departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
La Generalitat ha fracassat a contenir la contaminació malgrat que en 2007 va aplicar un pla dissenyat a propòsit per complir 
la normativa europea. La Generalitat va limitar la velocitat a 80 quilòmetres per hora en els principals accessos de Barcelona, 
restricció impopular ara qüestionada pel nou Govern de CiU. Malgrat la gravetat de la situació, el nou president de la 
Generalitat, Artur Mas, anunciarà en un mes que flexibilitzarà la mesura. 
  
La limitació de la velocitat ha reduït l'emissió de partícules al voltant del 11% i suposa una mesura irrenunciable per complir 
la normativa legal de la UE, segons els científics consultats. La Comissió Europea espera rebre les dades sobre la 
contaminació de les ciutats espanyoles en 2012 i decidirà llavors si denuncia al Govern espanyol davant el Tribunal de 
Justícia de la UE. 

 
Aquest haurà d'acordar amb la resta de països membres 
les sancions econòmiques a aplicar a cada Govern central 
que, al seu torn, les traslladarà a les administracions 
competents. A Espanya una possible multa recauria sobre 
les comunitats autònomes. Espanya ja ha estat 
denunciada perquè l'àrea de Barcelona incompleix els 
límits exigits per la UE des de 2005 sobre partícules en 
suspensió (PM10).  

 

 
 

Logo: COAMB

 
En aquest cas, la Generalitat ja va sol·licitar una pròrroga 
que ha estat denegada, segons fonts comunitàries.  
 
 

 
12

http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=373&amplia=373&any=&mes=&idioma=es
http://www.forumambiental.org/pdf/estudi2010.pdf
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=372&amplia=372&any=&mes=#not0


"No hem aconseguit complir la norma però s'ha retallat la contaminació al voltant del 20%", va explicar Cristina Castells, 
directora de Serveis i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament barceloní. Aquesta millora la corroboren els equips científics que 
elaboren la fotografia diària de la contaminació.  
 
"S'ha aconseguit contenir les partícules però el diòxid de nitrogen s'escapa. Brussel·les multarà a Barcelona per excedir 
aquests nivells", va advertir Xavier Querol, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que mesura la 
pol·lució a Barcelona, i col·laborador en la redacció de la directiva comunitària que ara incompleixen Barcelona i Madrid. 
"Barcelona va començar a treballar una mica tard i el tràfic ha contaminat molt més del previst", va lamentar Querol. 
 
"Han de prendre's mesures molt més exigents o se seguirà incomplint la normativa durant més anys", va advertir José María 
Baldasano, catedràtic d'Enginyeria Ambiental que també treballa en el mesura de la contaminació atmosfèrica. La llosa del 
tràfic, que s'acumula en el cor de la ciutat i especialment a l'Eixample fins a registrar una densitat mitjana de 6.100 vehicles 
per quilòmetre quadrat -superior a la de Madrid (2.100) i Londres (1.300)-, allunya encara a l'àrea barcelonina de les 
exigències de la CE.  
 
Els experts, no obstant això, prefereixen enunciar-ho d'una altra manera: "No s'estan salvant tantes vides com s'hauria de", 
va assenyalar Querol. Incomplir la normativa de la UE surt més car que la mera sanció comunitària: causa unes 3.500 morts 
evitables a l'any tan sols a l'àrea de Barcelona, segons un estudi del Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental. Però 
la il·legalitat serà difícil de revertir. Enclavada en una complexa orografia que tendeix a acumular la contaminació i 
perjudicada per una important activitat portuària, Barcelona pateix més que la resta de ciutats l'anomenada traïció del 
dièsel: el motor pel qual va apostar la UE per retallar el consum energètic però que emet unes sis vegades més diòxid de 
nitrogen que els vehicles a gasolina, dada que va començar a conèixer-se fa una dècada. Els vehicles dièsel -el 56% del parc 
automobilístic de Barcelona- i l'efecte d'un possible augment de l'activitat industrial després de la crisi són els obstacles per 
complir els límits de contaminació almenys aquest any. "O Brussel·les imposarà més multes", va advertir Querol. "Són 
acumulatives".  
 
Font:  
Fundación Entorno (20 gener 2011) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Barcelona-pide,2856.htm 
 
Vessament Repsol: Greenpeace demana la Declaració d'Impacte Ambiental negativa per a les noves 
explotacions petrolíferes de Repsol  
El nou abocament de petroli de la plataforma Casablanca ha posat en perill la costa de Tarragona i el Parc Natural del Delta 
de l'Ebre 
 

Foto: Greenpeace 

Reportatge - desembre 23, 2010 
Davant l'abocament de cru produït des de la 
plataforma Casablanca a Tarragona, la taca de 
la qual ha aconseguit una extensió de 19 
quilòmetres quadrats, Greenpeace denuncia la 
política ambiental i de seguretat de la 
companyia Repsol i recorda que Espanya té un 
llarg historial de desastres petrolífers. 
 
Greenpeace considera que és evident la falta de 
seguretat i els greus riscos que els pous 
petrolífers impliquen per al medi ambient i les 
activitats econòmiques, i per això demana una 
moratòria a l'explotació de pous en aigües 
espanyoles el primer pas de les quals ha de ser 
la declaració, per part del Ministeri de Medi 
ambient i Mitjà Rural i Marí, d'una Declaració 
d'Impacte Ambiental negativa als dos nous pous en aigües profundes sol·licitats per Repsol, també a la zona situada enfront 
de la costa de Tarragona. 
 
Actualment, Repsol es troba en un procés judicial iniciat pel Jutjat nº 3 de Tarragona (1), després que la companyia ocultés 
a la Capitania Marítima els dos abocaments generats en 2009 en la fase d'exploració dels dos nous pous en el complex de la 
plataforma Casablanca. 
 
“És absurd que Repsol segueixi fent pública la seva intenció de començar al juliol a explotar dos nous pous, quan els fets 
demostren la seva perillositat per al medi ambient i l'economia local”, ha declarat Sara Pizzinato, responsable de la 
campanya Transporti de Greenpeace. 
 
A més, Greenpeace, en el seu estudi Revolució Energètica en el transport (2), ha demostrat que a Espanya es podria evitar 
la producció de petroli de tots els pous en funcionament així com la dels pous en projecte, tan sols amb mesures d'eficiència 
energètica en el sector del transport (3). 
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“No només aquests pous són perillosos sinó també innecessaris. El Govern hauria d'obligar a implantar vehicles més eficients 
en lloc d'afegir un nou punt negre a la nostra costa”, ha conclòs Pizzinato.  

 
Blog: Abocament Repsol/ Aquest any el "Gros" ha caigut a Tarragona 
Notes: 
(1) Greenpeace s'ha personat en aquest procediment penal. 
(2) L'informe Revolució Energètica en el transport 
(3) Si Espanya recolzés un reglament europeu en matèria d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en els turismes, que 
obligui als fabricants de cotxes a reduir les emissions de CO2 dels seus vehicles a 80 gCO2/km l'any 2020, es reduiria el 
consum de petroli a Espanya una quantitat equivalent a 10 vegades la producció de petroli nacional deguda als pous en 
funcionament i als dos en projecte.  

 
Font:  
Greenpeace (23 gener 2011) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/Vertido-Repsol-Greenpeace-pide-la-Declaracion-de-Impacto-Ambiental-
negativa-para-las-nuevas-explotaciones-petroliferas-de-Repsol/ 
 
Ascó concentra el 40% dels successos del parc nuclear 
La central d'Ascó (Tarragona) ha concentrat durant 2010 al voltant del 40% dels successos notificats per les nuclears 
espanyoles al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), la qual cosa implica que les dues unitats de producció elèctrica d'Ascó 
acumulen 10 de les 25 notes informatives i 17 de les 39 ressenyes que s'han produït en aquest període de temps. 
Les dades suposen una millora significativa respecte a 2009, quan Ascó va notificar 14 notes informatives -successos que 
han de comunicar-se en el termini d'una hora per considerar-se de major importància-- i 20 ressenyes, en un context de 
reducció dels incidents en el conjunt d'Espanya. La central de Vandellòs II també va millorar aquest registre, en passar de 
les dues notes informatives de 2009 a tan sols una i de nou ressenyes a sis. Vandellòs va obtenir durant aquest any 
l'autorització necessària per seguir operant durant una dècada més. Ambdues centrals estan gestionades per l'Associació 
Nuclear Ascó Vandellòs (Anav), propietat d'Endesa i Iberdrola com a segon soci minoritari.  

 

 

Al llarg de 2010 ha destacat que Ascó I es va reconnectar a la xarxa 
elèctrica a mitjans gener després de prop de dos mesos de treball en la 
turbina principal, així com els problemes que va registrar Vandellòs II al 
febrer en el seu sistema de refrigeració a les poques setmanes 
d'estrenar-lo. Aquesta central també va viure una fallada en les barres 
de control que la va obligar a parar 19 dies. En el mes de maig la unitat 
d'Ascó II va procedir a realitzar la seva 19ena recarregada de 
combustible, abans que la presència d'algues procedents del ric Ebre en 
la presa d'aigua de la central obligués a reduir la seva potència un parell 
de vegades. 
 
500 MILIONS D'EUROS 
Al llarg de 2011 està previst que Anav gasti més de 500 milions d'euros 
en inversions i despeses corrents en els tres reactors catalans, la qual 
cosa suposa al voltant de 50 milions extres respecte a l'exercici anterior. 
Aquesta diferència es deu, en part, a l'actualització dels equips d'Ascó 
per assegurar la renovació de la seva llicència d'operació durant 2011 
per a una dècada més. Aquesta renovació, al costat de l'assolida per 
Vandellòs en 2010, ha suposat l'ampliació de les inversions en els dos 
últims anys. 

 Foto: Elblogverde 

 
Font:  
Econoticias.com (17 de gener 2011) 
http://www.ecoticias.com/sin-seccion/40380/noticias 
 
Els ecologistes demanen el manteniment de la conselleria de Medi ambient 
Una cinquantena d'organitzacions ecologistes i plataformes ciutadanes han demanat aquest divendres que el nou govern de 
la Generalitat no suprimeixi la conselleria de Medi ambient. Arran de les especulacions dels últims dies sobre la possible 
intenció de CiU de suprimir la conselleria de Medi ambient o integrar-la a altres departaments, una sèrie d'entitats ha signat 
un manifest en el qual reivindiquen que el problema ambiental és una 'prioritat mundial' i denuncien que la possible 
supressió seria 'una reculada sense precedents'. Per les entitats, seria 'un clar gest que pot generar l'incompliment sistemàtic 
de la legislació europea'. 
 
'Medi ambient: Un departament i conselleria vitals per al proper govern de la Generalitat de Catalunya'. Una cinquantena 
d'entitats catalanes reclamen amb aquest manifest el manteniment de la conselleria de Medi ambient de cara a la constitució 
del nou govern de la Generalitat, que podria aplicar remodelacions a les conselleries i Medi ambient podria ser una de les 
afectades. Les organitzacions, entre les quals hi ha la Plataforma No a la Mate, la Unió de Plataformes -integrada per 70 
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entitats, Ecologistes en Acció o la Federació d'Ecologistes de Catalunya- s'han curat en salut i han presentat aquest 
divendres un manifest que remarca que el medi ambient ‘s'ha convertit en un dels principals reptes d'interès i preocupació 
internacional', fet que ha posat sobre la taula 'la necessitat de buscar models alternatius que puguin garantir la sostenibilitat 
a escala planetària i deixar enrere la crisi ocasionada per la insostenibilitat dels models actuals'. 
 
D'altra banda, ressalten que la conservació de la biodiversitat 'està amenaçada pels nostres impactes sobre el planeta' i 
alerten que l'espècie humana és 'totalment depenent d'aquesta diversitat biològica'. En aquest sentit, consideren que 'una 
gestió seriosa del medi ambient també passa per fer prioritaris els conceptes i posades en pràctica d'una gestió responsable 
dels residus, de l'aigua i de l'ús i abús del territori'. Per les entitats, el futur govern no pot prescindir 'd'una veu autoritzada i 
amb competències per treballar i defensar les polítiques ambientals dins de l'acció global del govern i de tots els seus 
departaments i ens de gestió'. 
 
Les entitats consideren que el Departament de Medi ambient ha de garantir que el component ambiental 'constitueixi una 
línia prioritària d'actuació del futur govern', que arribi a la resta de conselleries i que apliqui els criteris de sostenibilitat 
ambiental a tot l'àmbit de l'acció de govern. 'Aquesta visió responsable ens permetrà afrontar els reptes del futur per la 
sostenibilitat del nostre país', assegura. 
 
Incompliment de la legislació europea 
 
D'altra banda, assenyalen que Catalunya 'no pot ignorar' la legislació de la Unió Europea 'i no pot ignorar-la com ha estat en 
el casos de les ZEPA afectades pel Pla de Regadius del Canal Segarra-Garrigues o amb les grans dificultats per aprovar un 
Pla Hidrològic de Catalunya on es justifica l'incompliment de la Directiva Marc de l'aigua pel 2015 en un 44 % de les masses 
d'aigua'. 
 
D'aquesta manera, denuncien que la desaparició del Departament de Medi ambient o la seva supeditació a uns altres com a 
Agricultura o Obres Públiques i Territori seria 'un clar gest que pot generar l'incompliment sistemàtic de la legislació europea, 
amb grans conseqüències econòmiques en sancions per a les butxaques dels catalans'. En aquest sentit demanen que es 
reforci la conselleria i consideren 'inacceptable' que es pretengui incloure les competències de Medi ambient a altres 
conselleries. 'El que caldria fer, en tot cas, és integrar els criteris de la sostenibilitat dins de la resta de departaments', 
apunten. 
 
Font:  
Regió 7 (10 desembre 2011) 
http://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2010/12/10/ecologistes-demanen-manteniment-conselleria-medi-
ambient/117955.html 
 
Nou portal del programa de residus municipals (PROGREMIC)        
L'Agència de Residus de Catalunya posa en funcionament el portal web del Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya 2007-2012. 

Logo: PROGREMIC 

 
El PROGREMIC 2007-2012, Programa de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya, inclou en la seva actuació número 27 l'elaboració d'un 
Portal del Coneixement del Programa. És en aquest context que 
l'Agència de Residus ha elaborat i posa a la vostra disposició el Portal 
PROGREMIC. En aquest portal trobareu tota la informació referent al 
Programa: la filosofia, les actuacions concretes, els instruments 
utilitzats i l'evolució de la implementació en relació als objectius 
marcats.  

 
El portal facilita l'obtenció de recursos per a gestors i tècnics de l'àmbit dels residus municipals a fi de contribuir a la 
consecució dels objectius de prevenció i valorització plantejats. Ho fa amb la recopilació i anàlisi de les actuacions 
desenvolupades en el marc del programa. 
 
Per a cadascuna d'aquestes actuacions es defineixen els instruments de gestió (campanyes, subvencions, estudis, etc.) que 
l'Agència de Residus posa a la disposició de la ciutadania, ens locals, entitats i associacions, actors econòmics i altres 
organismes de diversa naturalesa jurídica, així com les experiències de gestió que aquests diversos agents promocionen i 
desenvolupen. Addicionalment, s'inclouen els resultats obtinguts a partir de l'aplicació dels instruments i de les experiències. 
 
El portal pretén ser un espai virtual viu, esdevenint un lloc de trobada dels diferents sector implicats en la gestió dels residus 
municipals, per això el Portal disposa d'un fòrum en el qual els usuaris registrats podran aportar les seves idees i qüestions, 
convertint-se en un instrument d'intercanvi de coneixements. A més, el Portal us convida a pujar les vostres experiències en 
gestió de residus amb l'objectiu de compartir-les amb altres ens promotors. 
 
Font:  
Agència de Residus de Catalunya (3 desembre 2011) 
http://www.progremic.cat/ 
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Obert el període de presentació de la declaració de residus industrials DARI 2010 per a productors i gestors 
Des de l'1 de gener i fins al 31 de març de 2011 està obert el període de presentació de la DECLARACIÓ ANUAL DE 
RESIDUS INDUSTRIALS (DARI), que afecta a productors i a gestors de residus. 
El Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió, i el Decret 8/2010 que el modifica, estableixen que els 
productors i els gestors de residus industrials tenen l'obligació de presentar la declaració anual de residus industrials dins del 
primer trimestre de l'any. 
Amb l'objectiu de minimitzar l'ús de paper no es fa una remissió general de cartes recordatori i per tant, la web serà el canal 
principal de comunicació sobre la DARI.  
 
La DARI és el document on es recullen les dades dels residus 
produïts per cada centre de producció industrial en el període d'un 
any natural ( en aquest cas 2010) i  l’han de presentar tots els 
productors de residus industrials. Els gestors de residus, però, han de 
complimentar el model específic de declaració anual per a gestors 
(DARIG). 
 
També han de fer la declaració de residus les empreses amb activitat 
comercial o de servei que generin més de 10 tones de residus 
perillosos l'any (Reial decret 833/1988 sobre residus tòxics i 
perillosos).La declaració es pot realitzar en línia a través del Sistema 
Documental de Residus. Cal accedir al SDR amb l'usuari i la 
contrasenya que useu habitualment, o bé utilitzar alguna de les 
opcions de recordatori d'usuari que es troben a la pàgina d'inici de 
l'aplicatiu. El termini de presentació de la declaració finalitza el 31 de 
març de 2011. 

Foto: Globalderesicuosindustriales.com

 
Font:  
Agència de Residus de Catalunya (14 enero 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=edbe36b8fba76210V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edbe36b8fba76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
L'Observatori d'Àger alerta de la pol·lució lumínica de Lleida 
La llum procedent de la ciutat de Lleida es converteix en una amenaça creixent per al considerat millor cel fosc de Catalunya 
i del sud d'Europa per a l'observació astronòmica situat a la Serra del Montsec, en el terme municipal d'Àger. En els últims 
mesos s'ha detectat des del Centre d’Observació de l’Univers (COU) un increment de la contaminació lumínica procedent del 
sud de la demarcació i per la coincidència en el temps s'apunta a l'obertura d'algunes obres, com el Pont de Príncep de 
Viana, amb una il·luminació molt potent, o la Llotja, en menor grau, com els principals causants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Wordpress
 
El director científic del Centri d’Observació de l’Univers, (COU) Salvador Ribas, explica que des d'Àger, on estan situades les 
instal·lacions, poden veure's punts de llum de Barcelona, Lleida i altres nuclis de poblacions fins i tot de la part d'Aragó, 
inclosa Zaragoza.El director del COU explica que tot i que l'afectació encara no és “per res greu”, cal corregir les polítiques 
d'enllumenat per evitar que en el futur l'afectació de la contaminació lumínica sobre aquest cel sigui major. 
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Ribas considera que si la tendència és la d'incrementar la contaminació lumínica de les ciutats “pot arribar un moment en 
què hàgim de lamentar-nos”. Per al director del centre d'Àger la situació no és greu, però si la cosa empitjora podria ser un 
impediment per aconseguir acreditacions internacionals en matèria d'astronòmica i de cels foscos. 
Segons ha pogut saber LA MAÑANA alguns col·lectius en defensa del cel fosc i contraris a la contaminació lumínica s'han 
posat en contacte amb l'Ajuntament de Lleida per informar-los de la situació. En aquest mateix sentit, el COU espera acollir 
aquest 2011  el IV Congrés Internacional d'Espais Naturals de Cel Fosc que reunirà experts de tot el món en aquesta 
matèria. 
 
Nous projectes 
Entre les novetats que el Centre d’Observació de l’Univers d'Àger estrenarà la temporada del 2011, que donarà 
començament el proper 18 de febrer, està el nou sistema de traducció simultània i multilingüe que permet la visita de grups 
heterogenis, quant a l'idioma. El sistema tradueix simultàniament la visita al català, castellà, anglès i francès. Fins avui, els 
grups havien de ser homogenis ja que es feien en les quatre llengües però no es podien barrejar. 
Dirigit al públic en general que visita el COU, aquest 2011 el centre estrenarà també un audiovisual de producció pròpia que 
es projectarà en el Planetari i que té com a element protagonista la Serra del Montsec. És el primer audiovisual de producció 
pròpia del COU i que s'encarrega de realitzar una empresa especialitzada de Valladolid. També s'estrenarà un altre 
audiovisual sobre la Selecció Natural de producció estrangera. El COU és un dels principals atractius turístics que s'està 
promocionant des de les administracions de Lleida i en dos anys ha rebut la vista de més de 50.000 persones. 
 
Font:  
La Mañana (21 gener 2011) 
http://www.lamanyana.es/web/html/lanoticia.html?id=102472&seccio=Comarcas&fecha=2011-01-21&sortida=03:00:00 
 
CEDAT-URV: 
 
Es va celebrar el Seminari CEDAT: “Mercosur, medi ambient i drets fonamentals: el cas de les papereres" 

Dilluns, 24 de gener, dins del marc de l'assignatura 
de "Seminaris" del Màster Universitari de Dret 
Ambiental de la URV, el 
professor Eduardo Biacchi Gomes, Professor de 
Direitos Internacional (Graduação i Mestre), 
Faculdade Integrades do Brasil va impartir una 
conferència sobre el “Mercosur, medi ambient i drets 
fonamentals: el cas de les papereres". L'acte va estar 
obert als estudiants de primer i segon curs de Màster 
i a tota la comunitat universitària. 
 
 
 
 
Font:  
CEDAT (24 de gener 2011)  
http://www.cedat.cat/_pdf/mercosur.pdf 
 

NORMATIVA  
 

Unió Europea:  
 
Decisió de la Comissió, 2011/13/UE, de 12 de gener de 2011, relativa a determinat tipus d’ informació sobre 
els biocarburants i els biolíquids que els agents econòmics han de  presentar als Estats membres [notificada 
amb el número C(2011) 36]. 
 
Per a  més informació: 
Diari Oficial n° L 009 de 13/01/2011 p. 0011 – 0012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:009:0011:0012:ES:PDF 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL, AL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 
EUROPEU I AL COMITÉ DE LES REGIONS sobre la Estratègia temàtica per a la prevenció i el reciclatge de 
residus SEC(2011) 70 final, 19 de gener 2011. 
 
Per a  més informació: 
Eur-lex.europa.eu (19 de gener 2011) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0013:FIN:ES:PDF 
 
Espanya:  
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Reial Decret 29/2011, de 14 de gener, per el qual es modifica el Reial Decret 125/2007, de 2 de febrer, per el 
qual es fixa l’ àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques, i el Reial Decret 650/1987, de 8 de maig, 
per el qual es defineixen els àmbits territorials dels Organismes de conca i dels plans hidrològics.  
 
Per a més informació: 
BOE, 15 de gener de 2011, Núm. 13 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/15/pdfs/BOE-A-2011-740.pdf 
 
Reial Decret 1738/2010, de 23 de desembre, per el qual es fixen objectius obligatoris de biocarburants 
per als anys 2011, 2012 y 2013  
 
Per a més informació: 
BOE núm. 312, 24 de desembre de 2010 
http://www.observatoriodellitoral.es/actualidad_juridica_ambiental/wp-content/uploads/2010/10/BOE-A-2010-13704.pdf 
 
Reial Decret 1737/2010, de 23 de desembre, per el qual s’aprova el Reglament per el qual es regulen les 
inspeccions de vaixells estrangers en ports espanyols 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 317, 30 de desembre de 2010 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20055 
 
Ordre ARM/3367/2010, de 22 de desembre, per la qual s’ estableix l’ organització de la Xarxa Rural Nacional. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 317, 30 de desembre de 2010 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20059.pdf 
 

 JURISPRUDÈNCIA 
  

Unió Europea:  
 
Conclusions de l’advocat general Sra. Juliane Kokott presentades el 20 de gener de 2011 en l’ Assumpte 
C-383/09, Comissió Europea contra República Francesa, «Directiva 92/43/CE – Protecció de les espècies – 
Cricetus cricetus (Grand Hamster) – Mesures de protecció insuficients – Deteriorament dels  hàbitats». 
 
Per a  més informació: 
Eur-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0383:ES:HTML 
 
Espanya:  
 
Sentència Tribunal Suprem 6768/2010, Legislació autonòmica i normes urbanístiques del Pla General. Dret 
autonòmic. Invocació instrumental de l’ article 3 del Codi Civil. No dona lloc a recurs de cassació. 
 
Per a  més informació: 
Centre de documentació judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5809015&links=ambiente
%20o%20residuos%20o%20licencia&optimize=20101230 
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Burgos, n. 100/2009. Sala Contenciosa Administrativa de 12 de 
novembre de 2010. Sanció 8000 euros per vessaments. 
 
Per a  més informació: 
Centre de documentació judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5797816&links=ambiente
%20y%20residuos%20y%20contaminaci%F3n&optimize=20101216 
 

ARTICLES 
 
Les promeses de la indústria Biotecnològica: ¿Ignorància o engany? 
"Parcs eòlics marins". La visió en las costes alemanyes 
Pobles Originaris y Drets humans 
Rebuig a la mineria a cel obert 
La explotació del Coltan, saqueig ambiental y humà rere els nostres telèfons mòbils 
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 AGENDA  
Cursos específics en els camps de la mesura, l’avaluació y la gestió de la contaminació acústica 
(Administració pública)  
L’ Escola de l’ Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha programat cursos específics, en els  camps de la mesura, la 
avaluació i la gestió de la contaminació acústica, dirigits al personal tècnic de l’Administració Local, per que adquireixi els 
coneixements teòrics i pràctics en el marc normatiu d’aplicació a Catalunya. 
 
Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona 
Dia i hora: 01.02.2011 - 01.12.2011 
Organització: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.60989fe8099f1c824e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=824981eb1a7ca210
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=824981eb1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&conte
ntid=91285b268b2ad210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES 
 
Programa Anual de Activitats del Àrea de Medi Ambient i/o Aigües de Reus  
L’ Espai d’ Informació Ambiental - Espai Aigua es complau en presentar-li el nou programa d’activitats, així com l’ agenda de 
actes paral·lels que organitza l’ Àrea de Medi Ambient i/o Aigües de Reus, previstos per al pròxim quadrimestre. 
 
Lloc: Espai de Informació Ambiental - Espai Aigua. Reus 
Dia i hora: Dissabte 01.01.2011 - Dissabte 31.12.2011 
Organitza: Espai de Informació Ambiental - Espai Aigua. Ajuntament de Reus. 

 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2011/gene
r/REUS%202011/EIA_Programa_Gener_Abril_2011.pdf 
 
I Congrés de l’Energia i el Món Local a Catalunya 
L’ Ajuntament de Reus, en col·laboració amb l’ Institut Català de l’ Energia i l’ Oficina del Canvi Climàtic, organitza els dies 
14 i 15 d’abril de 2011 el I Congrés de l’Energia i el Món Local a Catalunya. 
 
Els principals temes plantejats durant el congrés es referiran sobretot als models de gestió energètica dels municipis, amb 
especial èmfasi a la situació dels petits municipis de Catalunya, i es plantejaran els escenaris de futur de la gestió energètica 
en el món local. 
 
L’ Ajuntament de Reus està impulsant l’ organització d’aquesta trobada amb el ferm convenciment que ara és el moment de 
compartir coneixements y experiències per promoure el paper de l’Administració Local en una gestió dels recursos eficient i 
de desenvolupar polítiques eficaces. La intenció és recollir les inquietuds del món local per  actualitzar coneixements tècnics i 
legals, reconèixer experiències de referència en la gestió municipal, donar a conèixer les accions i les polítiques més eficients 
per promoure noves actuacions, polítiques innovadores i crear estratègies. 
 
Lloc: Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut y el Medi. Reus 
Dia i hora: 14.04.2011 - 15.04.2011 
Organitza: Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut y el Medi 

 
Per a més informació: 
http://www.salutimedi.com/uploads/congr%C3%A9s%20energia.pdf 
 
Exposició fotogràfica 4ª edició Instantaigua. L'aigua i Reus 
L’ aigua inspira art. Visiti l’exposició de les fotografies participants en la 4a edició del concurs Instantaigua. 
Fins al 31 de gener a l’Espai d’Informació Ambiental - Espai Aigua i durant el mes de febrer en el vestíbul de l’edifici Aigües 
de Reus. 
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http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Economics%20and%20Ecosystems
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Economics%20and%20Ecosystems
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Technological%20Learning%20in%20the%20Energy%20Sector
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Food%20Security%20in%20Africa.
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?A%20Handbook%20of%20Environmental%20Management
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Security%20of%20Energy%20Supply%20in%20Europe
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Climate%20Ethics
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Patent%20Rights%20in%20Pharmaceuticals%20in%20Developing%20Countries
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Handbook%20of%20Environmental%20Accounting


 
Lloc: vestíbul de l’edifici Aigües de Reus. 
Dia i hora: 01.01.2011 - 28.02.2011 
Organitza: Espai d’Informació Ambiental - Espai Aigua. Ajuntament de Reus. 

 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2011/gene
r/REUS%202011/EIA_Programa_Gener_Abril_2011.pdf 
Projecció: refugiats climàtics. Cinema i Medi Ambient 
Lloc: Espai de Informació Ambiental. Reus 
Dia i hora: 24.02.2011, de 19.30 a 20.45h. 
Organitza: Espai de Informació Ambiental - Espai Aigua. Ajuntament de Reus. 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2011/gene
r/REUS%202011/EIA_Programa_Gener_Abril_2011.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

 
20


	Un any d'indecisió deixa la recuperació d'Haití en punt mort
	L'agència d'ajuda humanitària Oxfam fa una crida al govern haitià i als donants perquè trenquin amb la quietud i iniciïn la reconstrucció del país 
	Port-au-Prince – En un informe publicat avui, l'agència internacional Oxfam ha fet una crida a les autoritats d'Haití, recolzades per la comunitat internacional, per avançar amb els plans de reconstrucció d'aquest destrossat país i  permetre als prop d'un milió de persones que encara viuen en carpes i sota lones a reassentar-se en altres zones o tornar a les seves llars.
	L'informe “De l'emergència a la reconstrucció” culpa de la falta de progrés a una desastrosa combinació entre la indecisió del govern d'Haití, la persecució dels països donants de les seves pròpies prioritats quant a l'ajuda humanitària i la deslluïda Comissió Interina per a la Reconstrucció d'Haití, que va ser establerta per coordinar la reconstrucció i construir un Estat amb capacitat. Roland Van Hauwermeiren, el director d'Oxfam a Haití ha dit: “Ha estat un any d'indecisions i això ha deixat la recuperació d'Haití en espera. Prop d'un milió de persones segueixen vivint sota carpes i lones i centenars de milers que estan vivint entre ruïnes encara no saben quan podran tornar a les seves llars”."Reconstruir aquest destrossat país no es durà a terme de la nit al dia, però hi ha decisions claus respecte a ocupació, neteja d'enderrocs, reparació d'habitatges i la localització de terres per a la gent que no pot tornar a les seves llars que poden i han de ser preses de manera urgent. Sabem de la necessitat que el govern entrant assumeixi el lideratge en aquest aspecte. 
	La comunitat internacional, incloent-hi les ONGs, hem d'estar units per recolzar el govern i que d'aquesta manera les autoritats haitianes tinguin una oportunitat d'èxit en aquest procés”.
	Malgrat l'èxit de la resposta humanitària després del terratrèmol amb relació al salvament de vides, el procés de recuperació a llarg termini acaba de començar. Les donacions públiques, així com el finançament de governs i institucions per a la resposta d'emergència, van ser excepcionalment generoses. No obstant això, dels 2,1 bilions de dòlars que van prometre els governs per a la reconstrucció en 2010, només el 42% d'aquest muntant havia estat lliurat al final de l’any passat segons l'oficina de l'Enviat Especial de Nacions Unides a Haití.
	“Molts donants dels països rics han perseguit les seves pròpies prioritats quant a l'ajuda humanitària i no s'han coordinat entre ells o treballat amb el govern haitià. Això afebleix seriosament la capacitat del govern d'Haití per complir amb la seva sobirana responsabilitat de liderar la reconstrucció”, ha dit Van Hauwermeiren.
	Molts donants van destinar finançament per a refugis temporals però molt pocs diners per a la neteja d'enderrocs o la reparació d'habitatges. Un any després, només el 5% dels enderrocs s'ha retirat i únicament el 15% dels habitatges temporals necessaris ha estat construït. La construcció a gran escala de nous habitatges no pot iniciar-se si abans no es netegen els enderrocs. El govern d'Haití i els donants han de prioritzar aquest pas bàsic per ajudar a la gent a tornar a una llar.
	La Comissió Interina per a la reconstrucció d'Haití, liderada per l'expresident d'EUA Bill Clinton i el Primer Ministre d'Haití, Jean-Max Bellerive, va ser creada a l'abril de 2010 per facilitar el flux de finançament de cara als projectes de reconstrucció i ajudar els ministres haitians a la seva implementació. No obstant això, la Comissió no ha estat a l'alçada del seu mandat. Molts oficials haitians segueixen sense tenir la capacitat tècnica per  liderar aquests projectes i la majoria d'ells no han tan sols començat. La Comissió és un element clau per a la reconstrucció i ha d'anar més enllà d'aquest encallament d'indecisió i retard.Malgrat l'actual crisi política, les elits polítiques i econòmiques d'Haití encara tenen una oportunitat per fer-se càrrec dels problemes que han llastrat el desenvolupament del país. No obstant això, aquest procés ha de començar ara.
	“Si els haitians troben suport uns en els altres, durant la recuperació del país també trobaran una nova vida. Per damunt de tot, els haitians volen tornar al treball i treure endavant a les seves famílies. No estan demanant caritat, però sí una oportunitat per formar part d'aquest procés per recuperar el seu propi país. Després d'haver passat per tot el que han passat aquest últim any, els haitians mereixen aquesta oportunitat”, assenyala Van Hauwermeiren.Un any després, Oxfam està proveint d’ ajuda al voltant d'un milió de persones com a part de les dues respostes d'emergència en curs: una deguda al terratrèmol i l'altra al brot de còlera que es va donar al país el passat octubre deixant al seu pas a uns 2600 morts.
	L'últim viatge del Rainbow Warrior II
	2011 ha començat amb bones notícies que ens arriben des de l'oceà Pacífic i des de l'est d'Àsia. Aquest any coincideixen diversos esdeveniments que no podem deixar passar, com és el fet que Greenpeace complirà 40 anys (els mateixos que jo!), el viatge de comiat del vaixell almirall de Greenpeace, el Rainbow Warrior II (que serà substituït pel seu el RW III), i l'entrada en vigor d'una llei que protegirà una bona extensió de l'oceà Pacífic. A més, també es compleix un any des que vam obrir una oficina a Taiwan, una decisió molt important per a la nostra lluita per acabar amb la sobrepesca, ja que aquest país posseeix una de les majors flotes pesqueres industrials, que juntament amb les de Corea, Japó i Xina destrueixen els oceans i saquegen la biodiversitat marina.
	La gestió de la gran flota tonyinera taiwanesa, que opera al Pacífic, deixa molt a desitjar i està contribuint a  l'esgotament d'una de les zones amb majors poblacions de tonyines, causant un greu perjudici a altres formes de vida marina, com els taurons i les tortugues. 
	Però tornant a les notícies positives podem celebrar que des de l'1 de gener està en vigor una llei que protegirà una extensió de 4,5 milions de km2 de gran biodiversitat a l'oceà Pacífic, que ha estat tancada a la pesca amb cèrcol. Aquesta decisió és fruit d'un moviment històric a la regió i una de les principals campanyes dels últims anys de Greenpeace a la zona. 
	Si aquesta nova llei és respectada per totes les nacions pesqueres presents a la zona podria suposar una esperança real per a la lluita contra la sobrepesca a la regió i convertir-se en un exemple de la necessària gestió sostenible de les pesqueres.
	Des de la Campanya d'Oceans no podem ocultar l'emoció en veure l'arribada a Taiwan del Rainbow Warrior II i la seva tripulació, a la qual pertanyen diverses persones amb les quals hem compartit alguna que altra navegació en defensa d'altres oceans del planeta. M'hagués agradat poder estar-hi, contemplar la tradicional Dansa del lleó a la seva arribada a port i recordar la primera vegada que vaig veure un vaixell de Greenpeace, que per descomptat va ser el Rainbow, quan va estar en 2002 a Barcelona. Avui està una mica lluny, però em sento part de la tripulació que navegarà per aquestes aigües per aconseguir un futur millor per als nostres oceans.
	 Comença un viatge per l'est d'Àsia que portarà la campanya fins a Hong Kong i Corea en els propers mesos. Aquesta serà l'última missió de la nostra “Old lady” com també l’anomenem Greenpeace. Han passat ja 52 anys des de la seva construcció i 24 des que va començar a navegar amb nosaltres per lluitar per un món millor, més net i més sostenible. Greenpeace serà testimoni de l'entrada en vigor d'aquesta llei que protegeix aquesta àmplia extensió oceànica de 4,5 milions de Km2 com a zona protegida i ens ajudarà també a difondre la nostra campanya i a demanar més mesures que complementin i recolzin aquesta decisió de conservació.
	Taiwan, igual que altres nacions pesqueres com l'espanyola, necessita reduir la seva flota perquè sigui possible una gestió sostenible dels oceans; el cessament de l'ús dels dispositius d'agregació de peixos (FAD per les seves sigles en anglès), usats per la flota. El tancament d’aquest tipus d'art pesquera ha d'anar acompanyat també del cessament a l'activitat amb grans palangreres, amb el que aconseguiríem que aquestes àrees es convertissin en Reserves Marines en el Pacífic Central i Est. 
	Esperem que aquest bon començament d'any oceànic suposi un any 2011 ple de futur per a tots els oceans del planeta.
	Holaverde (14 de gener 2011)
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