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La plaga 

El naturalista britànic David Attenborough, considerat com un dels forjadors del documental televisiu sobre la naturalesa i 
Premi Príncep d’Astúries de Ciències Socials el 2009, ha realitzat recentment unes declaracions en les que posa de manifest 
la seva preocupació per l’augment de la població humana i la capacitat del planeta per sostenir-lo. 

A part del canvi climàtic, els efectes del qual comencen a ser remarcables i sobre les causes del qual hi ha un cert consens 
en considerar-les antròpiques, Attenborough considera que el planeta no és capaç de produir aliments al ritme de 
creixement de la població. Segons la seva opinió, es tracta d’un espai de possibilitats limitades que s’enfronta a una espècie 
depredadora, capaç de reproduir-se veloçment, a costa d’esquilmar els recursos que troba al seu pas —l’espècie humana 
presentada exactament com un plaga—. 

És cert que el neomaltusianisme no té bona premsa, en la mesura en què acostuma a ser sostingut pels individus privilegiats 
de la comunitat humana i tendeix a considerar els menys afavorits com a sobrers. Tanmateix, si hom fa abstracció de qui 
sobra realment i considera a tots els éssers humans en condicions d’igualtat, sembla que Attenborough no va desencaminat 
i que, efectivament, comença a haver-hi massa gent al món. 

En definitiva, la progressiva depredació dels recursos planteja un escenari d’eliminació de la mateixa plaga humana per 
incapacitat de l’ecosistema per sostenir-la. Després, ja veurem, la naturalesa no desapareixerà, però és possible que el 
planeta, finalment, prescindeixi dels éssers humans per inanició, si no és que fem alguna cosa per evitar-ho. 

L’impacte de l’ésser humà sobre la naturalesa ha de reduir-se de forma significativa, la qual cosa implica, entre altres 
mesures, algun tipus de control sobre el creixement de la població. Fer-ho de forma justa i amb respecte cap a la dignitat 
humana, tanmateix, sembla quelcom extraordinàriament complicat. Això ens aboca a un dels grans problemes de la 
humanitat en el moment present, segurament el més crucial. 
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Internacional: 

L’aigua de la desigualtat 
La de l'aigua és la història de la humanitat, una preocupació constant en l'origen del 
progrés dels pobles. Les grans civilitzacions van néixer i es van desenvolupar prop d'o 
entorn de l'aigua. El seu caràcter holístic, la seva complexitat, la seva naturalesa de 
poliedre platònic: l'icosàedre, fa que tingui múltiples punts de vista. No pot abordar-se des 
d'un sol angle.  
 
Ara, aclaparats pel que s'enfonsa al nostre al voltant, quan busquem nous paradigmes que 
ens portin a recuperar la senda del progrés, perdem de vista el que emergeix més enllà del 
nostre entorn proper. Ens ofega una inseguretat convertida en la nova normalitat que 
destrueix la confiança, perdent de vista que el nou tracta d'obrir-se pas.  
 
Des de la qüestionada abundància del nostre món desenvolupat, tractem de resoldre l'ara 
sense pensar en un matí que sens dubte serà diferent i oblidem que hi ha altres espais on 
les persones malviuen. Aquest matí serà impossible si no entenem l'aigua, tal com ha 
ocorregut al llarg de la història, com el gran vector / bisectriu orientat cap a un futur millor 
en un plànol definit per les coordenades de benestar i cooperació. 

Nacions Unides ha declarat 2013 Any Internacional de la Cooperació en l'Esfera de l'Aigua, 
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en el marc dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni que afecten majoritàriament a l'accés a l'aigua i el sanejament. 
En 1948, la Declaració Universal dels Drets Humans va oblidar incloure l'aigua com a dret fonamental. Es va esmenar amb 
prou feines fa dos anys; però dista de ser realitat en una gran part del planeta. La seguretat opulent d'Occident, de les 
anomenades societats desenvolupades, està en l'origen de l'oblit. Habituats al seu gaudi com un producte més d'ús i consum 
quotidià, sabem el que costa però ignorem el que val. No obstant això, l'aigua té un paper articulador en el 
desenvolupament de cada comunitat pel seu impacte en la qualitat de vida. Ara, potser més que mai, ocupa un lloc central 
en l'exploració de respostes per a un món en crisi i subjecte a profunds canvis perquè implica dinamisme, fluïdesa, llibertat… 

Hi ha massa soroll semàntic entorn de l'aigua. El discurs dominant, igual que en altres grans assumptes promoguts per 
Nacions Unides com la gana o el canvi climàtic, és habitualment pla, emfàtic, repetitiu, burocratitzat…, amb escàs valor 
afegit, tints abstractes i declaració de bones intencions, de principis trufats de nombres. Arriba als ciutadans de manera més 
aviat difusa, fragmentat, quan no interessat. Cal connectar el discurs amb la realitat de les persones i hem de saludar que, 
en aquesta ocasió, s'hagi posat l'accent en la cooperació perquè implica lleialtat, al·ludeix a la gestió i l'ús dels recursos 
hídrics entre protagonistes diversos, convida a actuar junts amb l'objectiu comú d'aconseguir beneficis col·lectius. Serà una 
oportunitat per debatre, divulgar determinats temes i consensuar prioritats. 

Avui, el que podem i hem de compartir és el coneixement. El coneixement no compartit perd tot el seu valor i capacitat 
dinamitzadora de la humanitat. Els més afectats pels problemes són sempre els més desfavorits, els més vulnerables, els 
més pobres. Serà una gran ocasió per reflexionar sobre un model renovat de col·laboració basada en el coneixement, 
diferenciada de la solidaritat i la caritat, conceptes tots dos de reacció urgent i conjuntural, sempre condemnats a l'oblit. El 
cicle de l'aigua i la seva influència en el desenvolupament de les societats no és un fenomen nou, es remunta a les cultures 
hídriques que estan en l'origen de les grans civilitzacions i van impulsar l'economia, la cultura, el desenvolupament social. 
L'aigua segueix sent un somni per gairebé 1.000 milions de persones. 

La crisi que ens va sobresaltar al 2008 ha distanciat dos pols: la necessitat de compartir i cooperar de la majoria, enfront de 
la voracitat d'atresorar de la minoria. L'aigua requereix un nou enfocament que passa per posar en el centre de les 
preocupacions a les persones, perquè és vital per a la seva alimentació i qualitat de vida. Motius més que suficients per 
combatre qualsevol intent especulatiu o depredador. Al contrari, hem de posar el coneixement atresorat al servei de la 
humanitat: aplicar el que sabem i aprendre, de nou, cada vegada que apliquem alguna cosa per revertir-ho en altres llocs. 
Aquesta és l'essència de la cooperació, el treball compartit, la cerca d'objectius comuns que passen pel domini de la 
tecnologia, la innovació, el planejament… L'aigua és una realitat global, però la seva problemàtica concreta és sempre local. 

Les persones, el gènere humà, són el centre d'un triangle els vèrtexs del qual s'interrelacionen: aigua, energia i aliments. 
Les previsions de creixement de la població apunten al fet que amb prou feines en uns decennis serem 9.000 milions 
d'habitants al planeta. Les dades i realitats són inevitables: els objectius del mil·lenni per 2014 no es compliran, sobretot en 
el que concerneix al sanejament, encara que s'ha millorat substancialment l'accés. El creixement demogràfic i el procés de 
concentració urbana que vivim representa més necessitat d'aliments, més aigua per produir-los, més energia per 
transportar-la. Aigua i energia han estat realitats inconnexes fins a finals del segle XX. A Occident no ho valorem prou 
perquè tenim ambdues coses. No obstant això, és un somni per gairebé 1.000 milions de persones. Aquestes diferències 
abismals ens fan concloure que el model hídric actual no és solament ecològicament inviable sinó també humanitàriament 
insostenible. 

Aquest triangle remet un altre format pel talent, el coneixement i el compromís que al seu torn impliquen capacitat de 
compressió i actitud receptiva davant les necessitats dels altres i les singularitats de cada lloc. Terra / cultius i persones / 
aliments estan expectants davant una possible millora. Això, al seu torn, generarà innovació, tecnologia, eficiència…, 
desenvolupament en fi. Un objectiu impossible si no preval la sensatesa, a nivell local i global. La gestió eficient dels 
recursos és un component essencial de la lluita contra la pobresa al món. Perviuen visions arrelades en el passat, en la 
cultura i el sentir de les persones que dificulten sintonitzar amb una nova política de l'aigua que respongui a aquesta realitat 
canviant i estigui allunyada de l'avidesa especulativa. Una nova perspectiva transcendeix la idea de negoci, entès com a mer 
resultat del maneig del cicle de captació, tractament, distribució, depuració… sense tenir en compte els desafiaments, la 
forma de fer-los front, l'entorn i fins a la concepció del propi element. Ha de traduir-se en actuacions concretes en cada lloc, 
competeix a tots els agents implicats. Estem obligats a col·laborar per donar pas al futur. Els problemes de l'aigua al món no 
es deuen tant a l'escassetat com a una mala gestió del recurs. És una qüestió de bona governança: en les condicions 
actuals, la cerca d'un futur de progrés exigeix més que mai la col·laboració entre els sectors públic i privat, una bona 
orquestració d'iniciatives i esforços. En cas contrari, no trobarem la sortida del laberint. Aquest ha estat el problema principal 
de països com Espanya on s'ha confós especulador amb emprenedor, finançament amb iniciativa. 

Els ciutadans, els seus representants, les institucions, l'àmbit de la recerca i la tecnologia, les empreses, els mitjans de 
comunicació… tots, en definitiva, estem convocats a conjuminar esforços per construir un discurs comprensible, integrat, 
mobilitzador i aliè a qualsevol buit ètic. El canvi que necessitem, aquest nou paradigma al fet que aspirem, solament serà 
realitat amb credibilitat, confiabilitat, institucionalitat. El planeta és un espai global on saber compartir hauria de formar part 
de la realitat quotidiana com a essència profunda del gènere humà. Són temps nous, en els quals el benestar, el progrés i la 
qualitat de vida solament podran obrir-se camí compartint talent, tecnologia i coneixement per deixar de ser nàufrags a la 
deriva, producte d'una crisi còsmica. 
Font:  
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El País (5 Gener 2012)  
http://elpais.com/elpais/2013/01/02/opinion/1357130494_285506.html 

Manifestació contra el blat de moro transgènic a Costa Rica 
Amb pancartes i consignes al·lusives al blat de moro, desenes d'activistes es van concentrar en una transitada via de l'est de 
San José on van repartir informació als vianants i conductors sobre el que al seu judici són els riscos dels cultius 
genèticament modificats. 
 
El president de la Federació Ecologista, Maurici Álvarez, ha declarat avui a Efe que la manifestació va comptar amb un "èxit 
de participació" de diputats, camperols, estudiants, acadèmics i ambientalistes. 
 
"És una primera crida a concentrar-nos per cridar l'atenció pública sobre temes culturals, polítics, econòmics i socials que la 
Comissió (Nacional de Bioseguretat) va deixar per fora", va afirmar Álvarez. 

La Comissió va aprovar el 21 de gener a l'empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiària de la internacional Monsanto, la sembra 
de dues hectàrees de blat de moro transgènic a la zona d’Abangares, al nord-occidental de la província de Guanacaste 
(Pacífic), després de diversos mesos d'estudiar el cas. 

El cultiu és amb finalitats de recerca i no per a consum humà o comercialització. 

Álvarez va assegurar que la comissió no va avaluar les raons socials, econòmiques i ambientals que diversos grups van 
presentar per oposar-se al permís de la sembra del blat de moro 
genèticament modificat. 

Segons l'activista, les manifestacions i repartir informació a la gent són 
activitats que van paral·leles a accions legals que les organitzacions 
ambientalistes estan duent a terme perquè es revoqui el permís de sembra 
de blat de moro transgènic, entre elles una acció d'inconstitucionalitat que 
està en tràmit. 

Álvarez va comentar que 22 municipis dels 81 municipis del país, inclòs el 
d’Abangares, on va ser adjudicat el permís per la Comissió de Bioseguretat, 
s'han declarat lliures de cultius transgènics. 

L'activista es va mostrar confiat que el moviment contra els transgènics 
aconseguirà evitar la sembra de les dues hectàrees de blat de moro i va 
anunciar que utilitzarà "tots els mecanismes que dóna l'Estat de dret i 
accions més directes amb una filosofia pacífica". 

Entre els riscos que els sectors ecologistes han assenyalat sobre el blat de moro transgènic es destaca la possible destrucció 
i substitució de varietats criolles, i la inexistència d'estudis sobre els efectes d'aquest tipus de cultius en la salut humana, el 
medi ambient o l'àmbit socioeconòmic. 

Dades de la Comissió Nacional de Bioseguretat indiquen que a Costa Rica va haver-hi petites sembres de blat de moro 
transgènic menors a dues hectàrees en 1992, 1993, 1995, 1998, 1999 i 2000. 

Per a 2011, última dada oficial disponible, Costa Rica va comptabilitzar 394,3 hectàrees de cotó transgènic, 44,6 de soia, 3,2 
de pinya i una de bananer, totes per a recerca o exportació de llavor i no per a consum humà. 
 
Font:  
EFEVerde (31 Gener 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/manifestacion-contra-el-maiz-transgenico-en-costa-rica 

Tots els països volen asseure’s  a  la taula on es decideixi  sobre l’Àrtic 
Els països han deixat constància de la seva desesperació per no quedar fora del repartiment de "el pastís" àrtic en el plenari, 
passadissos i fins a en als banys del Congrés Internacional sobre l’Àrtic, Arctic Frontiers, que se celebra aquesta setmana a 
la ciutat noruega de Tromso. 

Aquesta és la vuitena ocasió que Noruega organitza un conclave a la "capital de l'Àrtic", però mai havia reunit a tal quantitat 
de delegats (més de 1.000) i alts representants polítics (vuit ministres i més de vint ambaixadors). 

Durant el període que separa el primer Arctic Frontiers de 2006, amb el qual un grup d'investigadors de la Universitat de 
Tromso van tractar de promoure una trobada per alertar els polítics del que estava passant a l'Àrtic, i aquest de 2013, 

Foto: EFE/Jeffrey Arguedas 
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aquest oceà ha perdut durant l'estiu una superfície gelada gairebé dues vegades la grandària d'Espanya. 

EL CLUB MÉS DESITJAT 

En aquest temps s’ha sabut que la retirada del gel, que podría ser total a 
l’estiu de 2030, faria accesibles el 30% de les reserves de gas mundials 
sense explotar i el 15% de les de petroli, importants caladors pesquers i 
llamineres ruteres de navegació, segons dades del propi Consell Àrtic 
(CA), que ha passat de ser un òrgan intergovernamental anodí a un 
fórum on tots volen estar.  

El CA va néixer en 1996, paradoxalment, per promoure el 
desenvolupament sostenible i la cooperació en aquest oceà, gran part del 
qual és territori internacional administrat per les Nacions Unides. Té com 
a membres els vuit països amb territoris per sobre del Cercle Polar -
Canadà, Rússia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Estats Units, Suècia i 
Finlàndia- i a les seves comunitats indígenes, i compta amb més d'una 
vintena d'observadors. 

Sis d'ells posseeixen el rang de "permanents", com és el cas d'Espanya, i tenen dret a participar en els seus sis grups de 
treball i acudir a les reunions, encara que no a votar ni a decidir, explica el recentment nomenat secretari del CA, l'islandès 
Magnus Johannesson. 

TENSIONS DINS I FORA 

En principi, les competències del CA, amb seu a Tromso, no van més enllà de les citades, però el fet que sigui el fòrum de 
major nivell polític per tractar les qüestions d'una regió en la qual els països solament sembla veuen oportunitats 
econòmiques ha desencadenat importants tensions dins i fora del mateix. 

En el seu si, Canadà o Rússia semblen preferir "un Àrtic a cinc" en el qual solament estiguin els cinc Estats limítrofs (ells dos 
més EUA, Noruega i Dinamarca), sense les comunitats indígenes, i es neguen a acceptar més observadors, segons 
confirmen a Efe fonts diplomàtiques de tots dos països. 

En contraposició, ministres de països sense fronteres directes, com el titular d'Indústria d'Islàndia, Steingrimur Sigfusson, o 
el d'Exteriors de Suècia, Carl Bildt, han sostingut en els seus discursos que el CA ha de ser el fòrum a vuit on es decideixi tot 
el que concerneix a l'Àrtic. 

Johannesson confirma que el CA té sobre la taula 14 sol·licituds per ser observadors, entre elles les de Xina, Japó, Corea del 
Sud, Itàlia, Singapur o la Unió Europea, els mandataris de la qual han acudit a Arctic Frontiers a donar arguments per ser 
acceptats en aquest desitjat club. 

Després de l'ambaixador xinès a Noruega, Zhao Jun, qui ha arribat a dir que Xina "se sent un Estat àrtic", la més insistent ha 
estat la comissaria europea de Pesca, Maria Damanaki.  

REUNIÓ DECISIVA AL MAIG 

La UE, que ja ha estat rebutjada en dues ocasions (2009 i 2011), i els altres tretze candidats tindran al maig la que 
probablement sigui la seva última oportunitat per entrar en diversos anys, ja que la presidència deixarà d'estar als països 
nòrdics europeus, partidaris de nous observadors, i passarà a Canadà i després a EUA. 

La més d'una desena de representants indígenes que han parlat en el Plenari de Arctic Frontiers han reclamat, per la seva 
banda, que volen ser consultats i tenir dret a decidir sobretot el que ocorri a l'Àrtic, doncs seran "els primers afectats", 
subratlla Sara Olsvig, representant dels Innuit de Groenlàndia al Parlament danès. 

La ministra de Sanitat canadenca, d'origen indígena i propera presidenta del CA, Leona Aglukkaq, subratlla que el primer 
objectiu de la seva etapa al capdavant del Consell serà que aquestes poblacions es beneficiïn "del boom econòmic que 
experimentarà l'Àrtic en els propers anys". 

Font:  
EFEVerde (25 Gener 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/todos-los-paises-quieren-sentarse-en-la-mesa-donde-se-decidida-sobre-el-
artico 

 Foto: EFE/Caty Arevalo 
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Un tribunal d’Índia tanca una carretera al turisme per evitar el ‘safari humà’ 
El principal atractiu turístic de les illes Andamán (Índia) és la seva població: els pocs centenars d'individus de la tribu jarawa 
que campen a pler entre platges paradisíaques i boscos frondosos.  
 
Més de 200 vehicles carregats de visitants curiosos de veure com viu una de les tribus més antigues que queden al món 
creuen la reserva tribal cada dia, però el Tribunal Suprem de Calcuta, al nord-est del país, va ordenar dilluns passat tancar la 
carretera al turisme. 

Al 2002, la mateixa cort va dictar una ordre similar, però les autoritats locals l'han incomplert  al llarg dels últims 10 anys. El 
juliol passat, els jutges van obligar el tancament d'una cova de calcària i un "volcà de fang" situats al nord de la illa que, 
segons els activistes, les empreses turístiques utilitzen com a pretext per portar als turistes a través dels boscos dels jarawa, 
on increpen a la població autòctona.  

A més d'aquesta tribu, les illes Andamás tenen una població d'unes 
400.000 persones. 

L'ONG Survival International porta anys lluitant perquè es prohibeixi el que 
consideren un "safari humà". Els cotxes i autobusos passen per la 
carretera lentament, esperant a veure un membre de la tribu per treure-li 
fotos. L'any passat, els jarawa van denunciar que els turistes denigren de 
la població fins al punt d’obligar a les dones a ballar amb ells a canvi de 
menjar.  

El més perillós és que els estrangers donen de menjar als jarawa, que no 
estan acostumats al menjar de fora ni immunitzats contra les malalties 
dels forans, segons explica Sophie Grig, antropòloga i responsable de 
Survival de protegir a la tribu. "Els jarawa porten molt poca roba, com és 
normal per la temperatura del lloc on viuen, alguna cosa que agrada molt 
als turistes o altres visitants, que miren i assetgen especialment a les 
dones", atesta. 

Els turistes estan obligats a creuar la carretera, que va començar a construir-se en els anys setanta, en combois per intentar 
evitar molestar als jarawa, que porten 55.000 anys vivint a la illa i parlen el seu propi idioma. "Tenen un sistema de vida 
aboslutament desenvolupat, són feliços i coneixen el seu entorn de la perfecció", explica l'antropòloga, que denuncia que les 
visites turístiques violen el seu dret a la terra i que els estrangers s'endinsen cada vegada més en el bosc per tafanejar. 

Els jarawa viuen del que cacen, sobretot porcs senglars, de la pesca i de fruites que recol·lecten al bosc, encara que no 
planten res. Un dels elements fonamentals de la seva dieta és la mel i tenen un sistema per adormir a les abelles i poder 
recol·lectar-la, aclareix Grig. "Molts matins es veuen obligats a creuar la carretera per anar a pescar o caçar, i és quan es 
troben amb els visitants", explica l'experta que porta treballant a la illa des dels anys noranta. 

Font: 
El Pais (23 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/23/actualidad/1358958642_482551.html 

“Els humans són una plaga sobre la Terra” 
El naturalista britànic David Attenborough creu que els humans són "una plaga sobre la Terra" i insta a controlar el 
creixement de la població per sobreviure. Així ho afirma en una entrevista a la revista 
Radio Estafis, en la qual es mostra pessimista respecte al futur del planeta, al que, 
segons el seu criteri, no afecta només el canvi climàtic, sinó també la presència 
massificada d'humans, pels quals potser no hi hagi recursos suficients. 

"No es tracta solament del canvi climàtic. És també una qüestió d'espai, de si hi haurà 
suficient lloc per conrear aliments que subministrar a tota aquesta enorme multitud", 
explica Attenborough. El prestigiós naturalista, guardonat amb el Premi Príncep 
d'Astúries en 2009, urgeix per això a controlar el creixement de la població abans que 
ho faci el propi planeta, "com ja ocorre" en algunes zones d'Àfrica copejades per la 
fam. "Seguim desenvolupant programes contra el gana a Etiòpia, aquí és on està 
passant. Hi ha massa gent allí. No poden mantenir-se, i no és inhumà dir-ho en veu 
alta. És la realitat", assenyala. 

Attenborough preveu que els efectes de la massificació humana i la contaminació 
seran visibles en 50 anys i que, mentre no es tingui una línia d'actuació coordinada 

Foto: Paco Paredes / EL PAÍS
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per tots els països, la situació al planeta "no farà una altra cosa que empitjorar". 

La creença que serà el propi ésser humà qui destrueixi el planeta és un argument habitual que aquest naturalista, reconegut 
defensor del medi ambient, ha expressat en diverses ocasions en els seus documentals.  

En els seus més de 60 anys en actiu, ha realitzat diverses sèries centrades en la vida de la Terra que li han valgut multitud 
de premis fora i dins de Regne Unit per la seva qualitat, una forma de treballar que, segons Attenborough, està en perill 
d'extinció. 

"Aquest tipus de programes fets a mesura, en els quals realment es treballava la narració i s'enllaçaven amb manyaga les 
imatges al text, està passat de moda... igual que un barret vell", comenta Attenborough, que atribueix aquests canvis a 
l'estalvi de costos. 

Font: 
El Pais (23 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/23/actualidad/1358942572_869278.html 

2012 serà  l’any més calorós en la història d’Estats Units 
El 2012 passarà a la història com l'any més càlid registrat al territori continental d'Estats Units i el segon amb el clima més 
"extrem", va informar el govern nord-americà aquest dimarts. 

Sense explicar Alaska ni Hawaii, la temperatura mitjana durant l'any va ser de 13 graus celsius (55.3 fahrenheit), 1.5 graus 
més càlid (3.2 graus fahrenheit) que la mitjana per al segle 20, d'acord amb l'Administració Nacional Oceanogràfica i 
Atmosfèrica (NOAA, per les seves sigles en anglès. 

Durant 2012, cada estat va experimentar temperatures sobre la mitjana; en 19 va haver-hi rècords anuals locals, d'acord 
amb la NOAA. 

En tant, el país va enfrontar 11 desastres climàtics que 
van generar pèrdues superiors a mil milions de dòlars 
cadascun, inclosa una sequera persistent en el 61% del 
territori. 

La sequera va afectar cultius en el cinturó agrícola nord-
americà, la qual cosa provocarà un increment en els 
preus dels aliments aquest any, segons el Departament 
d'Agricultura d'EU.  

A més, va convertir els boscos a les muntanyes de l'Oest 
en esca que va generar incendis durant l'estiu, els quals 
van abrasar milions d'acres i van destruir centenars de 
cases. 

I després, a finals d'octubre, va arribar la supertempesta Sandy. Almenys 110 persones van morir a Estats Units i unes 70 
van morir en el Carib i Canadà. Les estimacions de danys per aquest huracà van ascendir a prop de 80,000 milions dòlars 
sols a Nova York i Nova Jersey. 

Aquest informe podría generar noves preocupacions sobre l’escalfament global. Set dels 10 anys més calorosos en els 
registres d’EU es remunten a 1895, i quatre dels cinc més calents han ocorregut des de 1990, segons xifres de la NOAA. 

Durant aquest any, el gel de l'Àrtic va aconseguir el seu rècord mínim en més de 30 anys d'observacions de satèl·lit i estudis 
que van trobar que les grans zones de gel del món s'han reduït a un ritme ràpid. 

Els científics assenyalen que una sola tempesta no pot atribuir-se al climàtic, però que si el món s'escalfa augmenten les 
probabilitats d'un clima extrem. 

"Crec que, lamentablement, 2012 bé podria ser la nova normalitat", va dir Daniel Lashof, director del programa de clima i 
aire net al Natural Resources Defense Council, un grup ambientalista d'EU. "És la classe d'any que esperem, atès que la 
tendència a l'escalfament global és permanent". 

La ciència de l'escalfament global és políticament controvertida, però generalment acceptada com un fet per la majoria dels 
investigadors, que assenyalen a les emissions de carboni com la causa principal. 

Fuente: CNN 
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El grup de Lashof intenta pressionar al govern de Barack Obama per limitar les seves emissions de carboni, encara que 
aquestes mesures "no reduiran l'amenaça del clima extrem d'un dia per a un altre". 

"Hem d'estar millor preparats, anticipar el tipus de tempestes i sequeres que hem vist i que seran més freqüents a mesura 
que avancem", va dir. 

Encara que algunes parts del país, com el nord-oest del Pacífic i la Costa del Golf, van ser més humides que l'habitual, la 
precipitació mitjana va ser d'uns sis centímetres per sota del normal, el més sec des que van iniciar els registres, en la 
dècada de 1890, segons la NOAA. 

Els dos estats restants d'EU, la remota Alaska i Hawaii, van tenir un panorama mixt en 2012. 

Alaska va ser lleugerament més fresc i més humit del normal, mentre que gairebé dos terços de la cadena d'illes d'Hawaii es 
van enfrontar a condicions excepcionals de sequera moderada al desembre, va informar la NOAA. 

Font:  
CNN Español (9 Gener 2013) 
http://cnnespanol.cnn.com/2013/01/09/2012-fue-el-ano-mas-caluroso-en-la-historia-de-estados-unidos/ 

Europa: 

La justícia holandesa condemna a Shell per contaminar el delta del Níger 
La justícia holandesa va condemnar ahir a la multinacional Shell per no evitar el sabotatge dels seus oleoductes al delta del 
Níger, que han contaminat aigües, bancs de pesca i cultius. És la primera vegada que una petroliera és trobada culpable, al 
seu propi país, d'uns abocaments atribuïbles a una filial -Shell Nigèria- registrada fora del territori nacional.  

El tribunal de districte d’Amsterdam va rebutjar altres quatre 
demandes similars, interposades per sengles camperols i pescadors 
africans de la zona afectada. L'organització Milieudefensie, branca 
holandesa d'Amics de la Terra, els va ajudar en 2008 a presentar el 
cas davant els jutges i pensa apel·lar. “La regió ha de ser netejada. 
Segueix havent-hi molt petroli”, va dir el seu portaveu, Geert 
Ritsema. 

Malgrat tot, els ecologistes es van mostrar satisfets amb el 
veredicte. En la seva opinió, ha assegut un precedent que permetrà 
denunciar a les grans companyies petrolieres per la contaminació 
derivada de les seves operacions a l'estranger.  

Per contra, Shell sosté que la casa mare, domiciliada a Holanda, no 
ha estat castigada. Per demostrar-ho cita la decisió mateixa: “La 
cort rebutja la demanda contra l’empresa  matriu, ja que, segons les lleis nigerianes, no està obligada a prevenir que les 
seves filials contaminin a tercers”, diu el text. L'únic camperol que va guanyar el cas serà indemnitzat “perquè Shell va 
poder, i va haver d'haver evitat que el sabotatge de les seves conduccions derivés en un abocament”. Els afectats procedien 
de les poblacions de Goi, Oruma i Ikot Ada Udo, en Ogoniland, cor del delta nigerià. 

Amb una producció propera al milió de barrils diaris, Shell és la principal extractora de petroli del país africà. El delta del 
Níger acull a 31 milions de persones i és també una reserva natural. La multinacional angloholandesa es va instal·lar allí 
entre 1953 i 1993. En 1995, el Govern militar va executar a Ken Saro Wiwa i a altres vuit activistes ecologistes contraris a 
les perforacions. Al 2009, la casa holandesa va pagar una compensació milionària a les famílies dels morts per no ser 
acusada de complicitat i violació dels drets humans. Encara que els demandants actuals van citar solament quatre 
abocaments de cru (entre 2004 i 2007), Nacions Unides considera a totes les petrolieres responsables de provocar un 
desastre mediambiental. Netejar la regió costaria prop de mil milions de dòlars i uns 25 anys de treballs, segons els experts 
de l'ONU. Shell espera ara la decisió de la justícia britànica per una demanda sobre un altre abocament a Nigèria. 

Font:  
El País (30 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/30/actualidad/1359540563_191441.html 

Brussel·les demana vetar tres pesticides vinculats amb la mort d’abelles 
La Comissió Europea ha recomanat prohibir durant dos anys l'ús de tres pesticides relacionats amb la mort massiva d'abelles 
en cultius més atractius per a aquest tipus d'insectes. El gegant químic alemany Bayer, una de les principals productores 
d'aquests productes, ja ha manifestat la seva oposició a la mesura. Alemanya, Regne Unit i Espanya també s'han oposat a la 
mesura proposada pels experts de Brussel·les. 

 
Foto: MARTEN VAN DIJL (EFE) 
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La desaparició de les abelles, les causes de les quals són molt controvertides, provoca una gran preocupació entre els 
ecologistes perquè el seu paper en l'equilibri de l'ecosistema és fonamental.  

D'acabar sent aprovada, la mesura entraria en vigor el proper 1 de juliol i afectaria a les plantacions de blat de moro, colza, 
girasol i cotó, segons ha explicat el portaveu de la Comissió de Sanitat i Consumidors, Tonio Borg. 

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, segons les sigles en anglès) té prevista una segona reunió d'experts pel 
25 de febrer, en la que es votarà ordenar la prohibició dels tres neocotinoides –clotiandin, imidacloprid i tiametoxam–, 
substàncies derivades de la nicotina, amb l'alta mortalitat que sofreixen les colònies d'abelles. 

La CE proposa en particular modificar les condicions d'aprovació 
de tres derivats presents en alguns pesticides: el tiametoxam, 
l’imidacloprid i la clotianidina, per restringir el seu ús als cultius 
que no atreuen a les abelles i als cereals d'hivern, ja que 
l'exposició als pesticides durant la tardor no es considera 
perillosa. 

A més, planteja prohibir la venda i ús de llavors tractades amb 
productes que continguin aquestes tres substàncies (excloent 
també en aquest cas les llavors de les plantes que no atreuen a 
aquests insectes i les dels cereals d'hivern). 

Alguns països ja han adoptat mesures de protecció de les 
abelles en els últims anys, prohibint l'ús dels neocotinoides per a alguns cultius. És el cas d'Eslovènia, que els prohibeix en el 
cas de la colza, el blat de moro i el girasol, mentre que Itàlia i Alemanya limiten el veto al blat de moro i França a la colza. 
Més de 2.300.000 europeus ja han signat a internet la petició de la prohibició. 

L'organització ecologista Greenpeace considera que la decisió de Brussel·les "es queda curta" al no aplicar el principi de 
precaució i recomanar una prohibició general, fins i tot en els casos en què no s'hagin pogut identificar riscos per falta de 
dades, indica un comunicat. 

Segons Nacions Unides, el 84% dels cultius a Europa depèn de la pol·linització, duta a terme sobretot per les abelles. 

L’OPOSICIÓ DE BAYER 

Bayer ha proposat als Estats membres "que apliquin un principi de proporcionalitat" davant la proposta de la Comissió 
Europea, és a dir, que es basin en coneixements científics en lloc d'aplicar mesures preventives. L'empresa alemanya s'ha 
manifestat "decebuda" davant una "interpretació massa conservadora del principi preventiu". En un comunicat emès avui en 
resposta a l'anunci de Brussel·les, Bayer ha demanat a la Comissió que es base "en referències científiques sòlides abans de 
prendre qualsevol mesura" perquè "la prohibició d'aquests productes ja existeix a diversos països i hi ha molts factors que 
afecten a la desaparició de les abelles", ha declarat a aquest periòdic una portaveu de l'empresa". 

Font:  
El Pais (31 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/31/actualidad/1359659493_176032.html 

Cimera  entre la Unió Europea i la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i del Carib (CELAC)  
En els últims anys, els països d'Amèrica Llatina i el Carib (ALC) han registrat un fort creixement econòmic a nivell col·lectiu 
(una mitjana de creixement del PIB a escala regional del 4,5 % durant el període 2010-2012). Aquest fenomen ha generat 
una creixent confiança i els ha portat a afirmar la seva voluntat d'exercir un paper més actiu a escala internacional, per 
exemple, en qüestions relacionades amb l'economia mundial (en el si del G-20) i en les negociacions multilaterals sobre 
canvi climàtic o desenvolupament sostenible. 

L'Associació Estratègica entre la UE i els països d'Amèrica Llatina i el Carib, instaurada a Rio de Janeiro en 1999, sempre s'ha 
basat en el principi d'igualtat i s'ha assentat sobre la convicció compartida que, en un món interdependent com l'actual, 
ambdues parts obtenen profit de la seva col·laboració i tenen interessos en comú.  

Això es tradueix en una cooperació activa i dinàmica permanent en diversos àmbits – econòmic, comercial i d'inversió, 
qüestions polítiques i de seguretat, medi ambient, vincles interpersonals, etc – tant entre  ambdues regions com entre la UE 
i cadascun dels països ALC. 

L'Associació Estratègica UE-ALC no solament abasta el diàleg polític, la cooperació i les relacions econòmiques, sinó que 
permet a més a ambdues regions afirmar amb major eficàcia les seves respectives postures en qüestions d'abast mundial i a 

Foto: Tolo Ramón 
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defensar-les millor en el context multilateral.  

En cadascun dels sis Cimeress UE-ALC celebrades fins al moment 
(amb una periodicitat de dos anys, aproximadament) s'ha aconseguit 
intensificar el diàleg i els contactes a nivell polític i s'ha aconseguit 
estrènyer la cooperació en una àmplia sèrie d'aspectes com el comerç 
i la inversió, el canvi climàtic, la migració, la lluita contra el tràfic de 
drogues, la promoció dels drets humans, l'educació, la cultura, la 
ciència i la tecnologia. Aquesta dinàmica va culminar en l'última 
Cimera, celebrada a Madrid al maig de 2010, en l'adopció d'un Pla 
d'Acció General. 

S'han celebrat ja, o estan en curs de celebració, una sèrie d'acords 
amb països concrets i amb grups de països de la regió, com, per 
exemple, l'Acord d'Associació amb Amèrica Central, l'Acord Comercial 
amb Perú i Colòmbia, els acords comercials amb Mèxic i Xile (vigents, 
respectivament, des de 2000 i 2002 i que s'han revelat molt fructífers) 
i l'Acord d'Associació Econòmica amb el Carib. A escala bilateral, la UE ha celebrat també associacions estratègiques amb 
Mèxic i Brasil. 

RELACIONS ECONÒMIQUES 

La inversió constitueix un pilar fonamental de la relació UE-CELAC. Els vincles en matèria d'inversió són impressionants. La 
UE es manté com el principal inversor estranger als països de la CELAC amb una inversió estrangera directa (IED) total de 
385 000 milions d’EUR al 2010. Aquesta xifra suposa el 43 % de la IED total de la regió. La IED de la UE als països de la 
CELAC és superior a la que duu a terme a Rússia, Xina i l'Índia conjuntament considerats. A més, la IED de la UE està molt 
diversificada i abasta des d'aquells sectors en els quals la presència europea és tradicional, com el comerç i el turisme, fins a 
nous sectors, com la construcció i les finances, contribuint a diversificar les bases per a un creixement econòmic permanent. 
La inversió de la UE als països de la CELAC contribueix a incrementar la competitivitat i el desenvolupament social i 
econòmic. La relació UE-ALC en matèria d'inversió beneficia a ambdues parts ja que, al llarg dels últims anys, les empreses 
d'Amèrica Llatina i del Carib han anat incrementant les seves inversions en la UE. 

Amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la UE ha adquirit noves competències en termes de protecció de les inversions 
de la UE. A la regió de la CELAC, la UE fomenta una inversió de qualitat i responsable des del punt de vista social i 
ambiental. Evidentment, aquesta inversió de qualitat solament podrà dur-se a terme en el context d'un marc normatiu 
igualment de qualitat, que garanteixi l'Estat de Dret i l'aplicació del principi de seguretat jurídica tant en benefici dels 
inversors nacionals com dels internacionals. 

És fonamental que existeixi un entorn favorable per a les empreses, amb caràcter obert, transparent, no discriminatori i 
estable, que permeti brindar seguretat jurídica als inversors, doncs aquesta última és essencial per propiciar una activitat 
d'inversió de qualitat i responsable des del punt de vista social. La UE està disposada a col·laborar amb els seus socis de la 
CELAC en l'àmbit de la Responsabilitat Social Empresarial, que forma així mateix part integrant de la seva estratègia 
d'inversió. 

S'observen noves oportunitats en l'àmbit del comerç. Des de fa alguns anys, els intercanvis comercials entre la UE i la regió 
de la CELAC experimenten un ràpid creixement (per exemple, l'intercanvi de mercaderies entre la UE i Amèrica Llatina ha 
augmentat més del doble al llarg de l'última dècada –fins a aconseguir els 214 000 milions d’EUR– (un 6,5 % del comerç 
total de la UE). No obstant això, encara que l'associació s'ha revelat molt fructífera, existeix encara un potencial d'expansió 
considerable. Per aprofitar-ho, cal desenvolupar en major mesurada les relacions comercials amb Mèxic i Xile, garantir 
l'aplicació dels acords amb el Carib, Amèrica Central, Colòmbia i Perú, i celebrar negociacions amb la regió MERCOSUR, a la 
qual pertany Brasil, novè soci de la UE a escala mundial en el sector de la importació i l'exportació. Resulta així mateix 
important abstenir-se d'aplicar mesures proteccionistes. En el context del Cimera, la UE posarà l'accent en la importància de 
fomentar el lliure comerç com a instrument fonamental per al respatller del creixement econòmic i del desenvolupament. 

PRIORITATS EN LA RELACIÓ UE-ALC 

Per fer front als reptes que plantegen la crisi econòmica i financera mundial, el canvi climàtic i la migració, la UE va establir 
al 2009 una sèrie de prioritats que han de guiar les seves relacions amb la regió ALC. 

• Intensificació del diàleg en els àmbits financer i macroeconòmic, ambiental i energètic o científic i de recerca, incrementant 
la cooperació en els mateixos. 

• Consolidació de la integració i la interconnectivitat regionals (a través, per exemple, d'un nou instrument denominat 

Foto: Hablamos de Europa
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Foto: Hablamos de Europa 

Mecanisme d'Inversió a Amèrica Llatina, que el seu principal objectiu és obtenir finançament addicional per al suport de la 
inversió a Amèrica Llatina). 

• Consolidació de les relacions bilaterals amb els països ALC socis, complementant paral·lelament l'ajuda de la UE a les 
associacions regionals mitjançant acords específics. 

• Adequació dels programes de cooperació a les necessitats dels països, sense circumscriure's als àmbits tradicionalment 
coberts per la cooperació al desenvolupament 

• Foment de la participació de la societat civil en l'Associació Estratègica, per exemple, mitjançant la creació d'una fundació 
UE-ALC. 

La UE i ALC col·laboren també en altres àmbits d'interès com els que s'enumeren a continuació: 

• La Iniciativa Conjunta de Recerca i Innovació, que promou la sostenibilitat i la inclusió social fent especial recalcament en 
la ciència, la recerca, la tecnologia i la innovació; 

• El Diàleg Estructurat UE-CELAC sobre Migració, que aporta una estructura per a l'intercanvi de bones pràctiques i el 
desenvolupament de capacitats a fi de fer front als desafiaments en matèria de migració entre ambdues regions; 

• El Mecanisme de Coordinació i Cooperació UE-CELAC en matèria de Drogues, que constitueix una plataforma per al diàleg 
estratègic destinada a fer front al problema que suposen les drogues a escala mundial i que abasta aspectes relacionats amb 
la reducció tant de l'oferta com de la demanda d'estupefaents. 

Font: 
Hablamos de Europa (22 Gener 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/cumbre-entre-la-union-europea-y-la-comunidad-de-estados-
latinoamericanos-y-caribenos-celac 

Medi ambient: els europeus reclamen una política més estricta de la Unió Europea en matèria de qualitat de  
l’aire  
D'acord amb les últimes enquestes, la majoria dels europeus (el 56 %) considera que la qualitat de l'aire s'ha deteriorat en 
els deu últims anys. A Itàlia, el 81 % així ho creu, igual que el 70-75 % dels enquestats a Xipre, Espanya, França, Grècia, 
Hongria i Romania. L'enquesta (un Eurobaròmetre anomenat Actituds dels europeus sobre la qualitat de l'aire) indica un 
suport ferm a més mesurades a escala de la UE. Gairebé quatre de cada cinc enquestats (el 79 %) creuen que la Unió 
Europea ha de proposar mesures addicionals per fer front a la contaminació atmosfèrica. L'enquesta va preguntar 
concretament als participants si estaven al corrent de les normes de qualitat de l'aire de la UE i dels límits nacionals en 
matèria d'emissions. Dels quals coneixien aquests instruments (el 25 % en tots dos casos), més de la meitat (el 58 % i el 51 
%) va opinar que haurien de fer-se més rigorosos. Els resultats s'incorporaran a la revisió en curs per la Comissió de la 
política de la UE sobre la qualitat de l'aire, que està prevista per al segon semestre de 2013. 

Janez Potočnik, comissari europeu de Medi ambient, ha declarat que 
«els ciutadans volen que actuem i la nostra resposta serà revisar la 
nostra política de qualitat de l'aire en 2013. Reclamen més mesures en 
sectors fonamentals, així com millor informació sobre l'eficàcia de les 
polítiques. Per respondre a aquests desafiaments, hem de col·laborar a 
tots els nivells polítics i procedir a prendre mesures sobre el terreny». 

L'enquesta revela un ampli descontentament amb les mesures que 
s'estan prenent per fer front als problemes de qualitat de l'aire: set de 
cada deu europeus (el 72 %) es declaren insatisfets amb els esforços 
realitzats per les autoritats públiques per millorar la qualitat de l'aire. 
L'enquesta també indica la impressió general que el grau d'informació 
sobre la qualitat de l'aire és insuficient.  

Gairebé sis de cada deu europeus (el 59 %) no es creuen correctament informats sobre la qualitat de l'aire i el 31 % dels 
enquestats a Espanya i el 27 % dels enquestats a Luxemburg, Xipre i Letònia opinen que no se’ls informa en absolut. 

En preguntar-se'ls sobre la manera més eficaç de lluitar contra la contaminació atmosfèrica, el 43 % suggereix uns controls 
més rigorosos de les emissions de la producció industrial i energètica. Les emissions dels vehicles (el 96 %), la indústria (el 
92 %) i el transport internacional (el 86 %) es consideren les de major incidència en la contaminació atmosfèrica. 

Els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut i la naturalesa també constitueixen un motiu de preocupació. Gairebé 
nou de cada deu europeus creuen que les malalties relacionades amb la qualitat de l'aire, tals com les malalties 
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respiratòries i cardiovasculars, són un problema greu. Entorn de vuit de cada deu consideren problemes greus l'acidificació i 
l'eutrofització. 

Els cotxes elèctrics i els cotxes híbrids d'electricitat i gasolina es consideren els més beneficiosos per a la qualitat de l'aire i el 
sistema de calefacció elèctrica de les llars, el més respectuós amb el medi ambient, seguit de la biomassa de fusta, el gas i 
la biomassa de granulats. Set de cada deu enquestats creuen que hauria de donar-se la prioritat a l'energia procedent de 
fonts renovables com la principal opció energètica en el futur. Un 85 % dels europeus està d'acord amb el principi de «qui 
contamina, paga», a fi que els qui contaminen també paguin pel cost dels efectes negatius en la salut i el medi ambient. A 
la pregunta del que podria fer-se a nivell personal per millorar la qualitat de l'aire, la majoria dels enquestats (el 63 %) va 
indicar com a actuacions individuals més importants la reducció de l'ús de l'automòbil i la substitució dels antics aparells que 
utilitzen energia per models més eficients (el 54 %). 

CONTEXT 

Malgrat els progressos registrats en els últims anys, diverses normes de qualitat de l'aire se segueixen incomplint 
àmpliament en la majoria de les zones més densament poblades de la UE, especialment per la presència de contaminants 
com les partícules, l'ozó troposfèric i el diòxid de nitrogen. 2013 serà l'any en què es revisarà la política atmosfèrica vigent 
de la Comissió, centrant-se en la cerca de solucions per millorar la qualitat de l'aire que respirem. 

Com a part de la revisió, la Comissió també ha engegat una consulta en línia a les parts interessades, en la qual els 
ciutadans de la UE, les organitzacions i les empreses poden expressar la seva opinió i aportar idees sobre les opcions de 
cara a la revisió de la política de qualitat de l'aire. La consulta en línia està oberta fins al 4 de març de 2013 i es troba en 
l'adreça següent: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm 

Una primera consulta en línia a les parts interessades es va dur a terme al 2011 i l'informe corresponent pot consultar-se a 
l'adreça següent: 

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf 

Aquesta enquesta de l’Eurobaròmetre sobre la qualitat de l'aire, per la qual es van fer diverses preguntes sobre aquest tema 
a més de 25 000 ciutadans de la UE, es va dur a terme a la tardor de 2012. Els resultats s'incorporaran a la revisió en curs 
de la política de la UE en matèria de qualitat de l'aire. 

Font: 
Hablamos de Europa (10 Gener 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/medio-ambiente-los-europeos-reclaman-una-politica-mas-estricta-de-la-
union-europea-en-materia-de-calidad-del-aire 

Espanya: 

Les taxes judicials danyen el medi ambient 
El passat any 2012 va concloure amb diverses notícies entorn de la paralització de projectes urbanístics que afectaven a 
medis naturals especialment sensibles. El cap Cope a Múrcia, la serra de les Neus (Màlaga) i la llacuna i aiguamoll de 
Valdoviño (la Corunya) es van salvar del maó gràcies a sentències judicials al darrera de les quals hi havia un treball previ de 
denúncies i recursos davant tribunals de justícia que van emprendre ajuntaments, partits polítics i associacions ecologistes.  
 
Després de l'aprovació de la llei de taxes judicials, aquests 
procediments s'encariran notablement i, segons denuncien 
diverses ONG, serà impossible iniciar processos contra projectes 
que comportin greus impactes ambientals. I la cosa pot anar a 
pitjor amb altres normatives en potència. 

“Si recorreguéssim avui el projecte de la Marina de Valdecañas a 
Càceres, urbanització il·legal segons sentència del Tribunal 
Superior de Justícia d'Extremadura, s'hauria d'abonar prèviament 
una taxa de 10.350 euros, ja que la quantia del procediment es 
va fixar en 40 milions d'euros.  

Un recurs de cassació contra una sentència desfavorable, com el 
plantejat contra la inadmissió de la suspensió cautelar de les 
obres de l'abocador de Toledo, tindria un cost d'1.290 euros”. 
Ecologistes en Acció exemplifica així el llast que suposa per a la defensa de la protecció ambiental la llei impulsada per 
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Alberto Ruíz Gallardón, ministre de Justícia, i adverteixen que la seva participació en casos tan populars com l'hotel del 
Algarrobico seria impossible amb aquesta normativa. 

La quantitat seria menor (440 euros) en procediments amb quantia indeterminada, com el projecte de cementiri nuclear de 
Villar de Cañas (Conca), el pla parcial de la platja de Valdevaqueros (Cadis) o els permisos a Repsol per a prospeccions 
petrolíferes en aigües canàries.  

No obstant això, les associacions ecologistes i veïnals consideren que fins i tot aquestes quanties menors també limiten 
l'accés a la justícia ambiental, més si es multipliquen per la desena de casos que s'obren a l'any i es tenen en compte els 
pressupostos reduïts de moltes d'elles. Els advocats que porten aquests casos parlen de replantejar-se molts procediments o 
acudir a eines de finançament popular i col·lectiva, com el crowdfunding. 

A la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEU/BirdLife) ja han començat a notar els efectes de la nova normativa. Juan Carlos 
Atienza, director de Conservació, afirma que la seva associació "és la que més processos judicials té oberts [uns cinquanta] i 
més diners inverteix en tribunals [uns 50.000 euros a l'any] per defensar el medi ambient, i hem calculat que el pressupost 
anual assignat als mateixos es multiplicarà per deu”. “Des que es va aprovar la llei hem iniciat solament un cas i intentarem 
a intentar seguir endavant amb els quals tenim ja oberts, tenint en compte que la llei és retroactiva i afecta també a 
aquests; però el que és segur és que ens limitarà molt presentar-nos a nous”. 

Eduardo Salazar i Jaime Doreste són dos advocats ambientalistes que treballen en casos com el de la Marina de Valdecañas, 
el soterrament de la M-30 a Madrid o la instal·lació del magatzem temporal de residus a Villar de Cañass. Salazar confirma 
que “denunciaran la llei davant el conveni internacional d’Aarhus, ratificat per Espanya al 2005, on es diu que l'accés a la 
justícia ha de ser real i efectiu i els processos ràpids i poc onerosos o gratuïts”. La pretensió és que aquelles persones i 
col·lectius que iniciïn un procés en defensa del medi ambient no paguin les taxes, i si és així, que “hi hagi una condemna 
internacional que obligui a l'Estat a revisar la llei”, conclou. El Conveni d’Aarhus, anomenat així per la ciutat danesa on es va 
signar, és un tractat internacional de l'ONU sobre accés a la informació i la justícia i participació pública en preses de 
decisions en matèria ambiental. 

No solament ecologistes, associacions de jutges, fiscals i secretaris judicials, sindicats i organitzacions de consumidors i 
usuaris estan en peus de guerra contra la discriminació que suposa la llei de taxes. Jaime Doreste afegeix l'enviament 
massiu de cartes a la Defensora del Poble per reclamar-li que interposi un recurs d'inconstitucionalitat, i adverteix de noves 
reformes per arribar de les quals ja s'han presentat esborranys i poden limitar encara més la representació popular no 
solament per la via administrativa, sinó també penal. “L'avantprojecte de reforma de la llei d'assistència jurídica gratuïta 
preveu que una persona o col·lectiu sol pugui usar aquest servei tres vegades a l'any, tret que acrediti que no hi ha abusos, 
alguna cosa que s’antulli molt arbitrària”. Segons Doreste, això limitarà també el treball d'ONG i associacions amb escassos 
recursos econòmics. Però hi ha més, ja que un document elaborat per experts sobre la reforma de la llei d'enjudiciament 
criminal limita l'exercici de l'acció popular a partits, sindicats i associacions. 

Des del Ministeri de Justícia recorden que “l'avantprojecte de llei d'accés a la justícia gratuïta contempla que les associacions 
d'interès públic que acreditin insuficiència de recursos per litigar en defensa del seu objecte social podran beneficiar-se de la 
justícia gratuïta en els mateix termes en el que recollia la llei en vigor”. Ruiz-Gallardón va afirmar el divendres passat, en la 
presentació de l'avantprojecte: “S'estableix una presumpció d'abús de dret en aquelles persones que sol·licitin més de tres 
vegades a l'any instància de justícia gratuïta excepte en el penal. Això no significa que no tinguin dret a acollir-se; significa 
que a partir de la tercera seran sotmeses a una recerca posat que hi ha presumpció d'abús de dret”. Respecte a la reforma 
de la Llei d'Enjudiciament Criminal i la limitació de l'acusació popular, el ministre va confirmar en la mateixa compareixença 
que el Consell de Ministres va encomanar a una comissió d'experts l'elaboració d'un nou codi processal penal, la proposta 
del qual “no ha estat traslladada encara al Govern”. 

Casos de gran notorietat, com l'enfonsament i posterior contaminació del Prestige o el trencament de la bassa de residus 
miners d’Aznalcóllar i el seu abocament sobre Doñana, han comptat amb l'acusació popular. “I tots els de enverinament de 
fauna o de les urbanitzacions il·legals de Navas del Marquès i Villanueva de Gómez a Àvila”, afegeix Juan Carlos Atienza. El 
representant de SEO/BirdLife aclareix que “al medi ambient i protecció de la biodiversitat hi ha poques persones que, com a 
entitat jurídica, iniciïn un procés judicial. Si et roben o posarà una multa injusta recorres perquè afecta al teu patrimoni 
personal, però el medi ambient és de tots i ningú va a posar temps i ara diners del seu patrimoni per defensar el de tots. 
Això solament ho fem les ONG ecologistes o altres col·lectius, com a associacions de veïns o plataformes creades a aquest 
efecte”. 

Font:  
El País (15 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/15/actualidad/1358263272_429775.html 

Espanya destinarà el 90% dels ingressos per les subhastes dels drets d’emissió de CO2 a la sostenibilitat de 
les energies renovables 
El ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Miguel Arias Cañete, va anunciar que “el 90% dels ingressos estimats 
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per la subhasta dels drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle es destinarà a finançar els costos del sistema elèctric pel 
que fa a la sostenibilitat de les energies renovables”, mentre que el 10% restant es dedicarà a la política de lluita contra el 
canvi climàtic, com ha quedat reflectit en la Llei de Pressupostos Generals de 2013. 

En concret, el ministre ha aclarit que el citat 10% que afecta de manera directa a les polítiques de canvi climàtic, 
“s'orientarà a mesures que redueixin les nostres emissions en els sectors difusos, principalment en les línies d'activitat del 
Fons de Carboni, el Projecte Petjada de Carboni i el Full de ruta de Difusos 2020”. 

El ministre ha assegurat que l'engegada del Fons de Carboni “està tenint resultats molt satisfactoris: ja tenim els primers 40 
“Projectes Clima” aprovats i les nostres empreses han demostrat que tenen capacitat tecnològica suficient per fer front al 
repte del canvi climàtic”. 

També ha destacat els treballs del projecto Petjada de Carboni, iniciativa que vincula el càlcul i reducció de la petjada de 
carboni en les empreses amb el foment dels embornals nacionals. 

El titular de Medi ambient també s'ha referit al Full de ruta de Difusos 2020, “com el principal instrument per canalitzar la 
responsabilitat que tenim com a Govern en aquesta matèria, per a la determinació de la senda de compliment que vindrà 
marcada per la Comissió Europea en els propers mesos, per a l'elaboració de les projeccions nacionals a 2020, i per a la 
identificació de les mesures sectorials necessàries per cobrir la bretxa entre les nostres projeccions i l'objectiu a 2020”. 

Font:  
Ecoestrategia (16 Gener 2013) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias369.html#-15 

Espanya cau de l’agenda verda internacional 
El canvi de política espanyola en renovables des que va arribar el PP al poder no acaba en la moratòria a les primes de les 
renovables ni acaba a la frontera. Espanya ha renunciat a mantenir el seu lloc entre els 21 països del consell que gestiona 
l'Agència Internacional de Renovables (Irena), un organisme amb 130 Estats fundat en 2009 gràcies a l'impuls d'Espanya.  

El Ministeri d'Indústria no ha presentat la seva candidatura a mantenir la cadira ni ha manat cap alt representant a 
l'assemblea de l'organisme a Abu Dabi. Encara que un portaveu d’Irena ho va atribuir a una rotació normal, Alemanya, 
França, Dinamarca i altres països repetiran previsiblement i han presentat candidatura. Aquest diari va intentar ahir, sense 
èxit, obtenir la versió d'Indústria.  

La renúncia ha sorprès a les signatures de renovables espanyoles, 
que pugnen per contractes a l'exterior, segons fonts del sector. No 
és un cas aïllat. El Govern va intentar vetar la directiva d'Eficiència 
Energètica a la UE i va deixar d'anar a les reunions prèvies de les 
cimeres del clima de les grans economies, a les quals acudia 
convidada des que va aconseguir seient d'observador al G-20. 

Al 2009, Espanya va perdre per tres vots la direcció d’Irena. Ja 
llavors havia començat la retallada de primes a Espanya, però la 
internacionalització es veia com la sortida per a les empreses. La 
idea de crear aquesta agència estava impulsada per Alemanya, 
Dinamarca i Espanya, tres dels països amb més renovables, i 
pretenia impulsar aquestes tecnologies a tot el món. No són 
solament les grans (Gamesa, Abengoa, Sener, Acciona...), sinó que 
hi ha moltes enginyeries a l'estranger. 

Al 2011, després de la prematura dimissió de la directora general d’Irena, el Govern socialista va intentar de nou col·locar al 
capdavant d’Irena a Pedro Marín, que havia estat secretari d'Estat d'Energia. Tal era l'obstinació de l'Executiu de Zapatero 
amb l'agència. 

Com a compensació, i gràcies a ser un dels majors contribuents, Espanya va obtenir un lloc al consell, que formalment 
ocupava el secretari d'Estat d'Energia. Es tracta del grup de 21 països que realment controla l'agència i allí estaven EUA, 
Alemanya, Dinamarca, Corea del Sud, Sud-àfrica, Suècia, Austràlia, Mèxic, Índia, Japó i Unió dels Emirats Àrabs, entre uns 
altres. 

Malgrat una tumultuosa arrencada —la primera directora general, la francesa Hélèn Pelosse, va sortir del càrrec per raons 
no aclarides—, Irena ha anat sumant països membres (hi ha 130 i 55 en cua). El dilluns va concloure la tercera assemblea, 
en la qual Xina va signar la seva entrada. Aquí tocava renovar el consell i, per a sorpresa de les empreses espanyoles, 
Indústria no aspira a seguir en ell. La renovació va quedar pendent pel desacord entre Turquia i Xipre, però hi ha 11 
candidats de la zona d'Europa per a cinc llocs: Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Polònia, Suècia, Grècia, Bielorússia, 

Foto: EPA/DPA 



 
14

Xipre, Grècia i Israel. 

Entre els aspirants hi ha països amb gairebé tota la seva generació amb carbó (com Polònia), la qual cosa contrasta amb 
Espanya, en el qual el 32% de l'electricitat procedeix de renovables (el que suposa uns 6.000 milions en cosines a l'any). 
Fonts del sector assenyalen que els nombres li donaven gairebé per segur el lloc. 

Aquestes fonts expliquen que Exteriors sí volia mantenir el lloc, però que Indústria va desistir. El ministeri que dirigeix José 
Manuel Soria amb prou feines va enviar delegació. Espanya està representada pel secretari d'Estat de Medi ambient, 
Federico Ramos, que no té competències en renovables i que va acudir principalment perquè hi havia un fòrum paral·lel 
sobre aigua. L'assemblea d’Irena coincideix amb la setmana de la sostenibilitat d'Abu Dabi, un dels grans fòrums d'empreses 
i Governs sobre energia neta i sostenibilitat. 

El Rei, que tenia previst acudir-hi, va cancel·lar en l'últim moment el viatge i va enviar un missatge en vídeo a un lliurament 
de premis. 

Per al president de la Fundació Renovables, Javier García Breva, la pèrdua del seient al consell revela “una decisió 
ideològica, que pretén no fer renovables ni eficiència”. La Fundació considera que fins i tot si el Govern està en contra de les 
renovables, “hauria de mantenir el lloc per conèixer de primera mà el que ocorre”. 

La pèrdua del lloc en Irena és solament un símptoma més del pas enrere en l'escena internacional en temes ambientals. 
L'any passat, Espanya va intentar sense èxit bloquejar la directiva d'eficiència energètica que preparava la UE, segons fonts 
del sector. A més, s'ha desmarcat del suport al projecte Desertec (el futurista encara que incert pla per plantar centrals 
termosolars al Sàhara i proveir Europa). 

Encara que el Ministeri de Medi ambient va tenir un paper actiu en la cimera del clima de Doha —major del que esperava la 
Comissió Europea ja que va arribar a exercir el paper de mediador amb Polònia—, el departament que dirigeix Miguel Arias 
Cañete va deixar d'acudir al 2011 al Fòrum de les Grans Economies, les reunions informals prèvies als cims. Medi ambient 
esgrimeix que en la passada legislatura la invitació era personal per a la llavors secretària d'Estat de Canvi Climàtic, Teresa 
Ribera. 

Font:  
El País (16 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/16/actualidad/1358366761_188870.html 

Ecologistes adverteixen de possible il·legalitat d’emmagatzemar gas a Doñana 
Les organitzacions Ecologistes en Acció, WWF i Equo han advertit de la "possible il·legalitat" de permetre el magatzematge 
de gas al subsòl de Doñana, després de conèixer la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) favorable que el Govern ha donat 
al projecte de Petroleum Oil & Gas Espanya a Almonte (Huelva). 

En declaracions a Efe, el portaveu d'Ecologistes en Acció en el Consell 
de Participació de Doñana, Juan Romero, ha indicat que el Pla 
d'Ordenació dels Recursos Naturals de Doñana "prohibeix" aquest tipus 
d'activitats tret que siguin projectes de "interès nacional" alguna cosa 
que considera "no és el cas" ja que "hi ha altres llocs en els quals es 
pot desenvolupar aquesta activitat". 

Després de recordar que aquest assumpte va ser rebutjat pels grups 
ecologistes a la Comissió Permanent del Consell de novembre de 2011, 
Romero ha insistit que el subsòl d'aquest espai natural no es pot 
convertir en "un magatzem de gas natural" i ha indicat que l'aprovació 
d'aquest projecte suposa "una vulneració a la llei d'Espais Protegits". 

"Doñana és espai protegit i patrimoni de la humanitat, és a dir de tots, per tant l'interès mercantilista no pot prevaler per 
sobre del general", ha indicat Romero qui ha anunciat que portarà aquest assumpte davant la Unió Europea. 

WWF 

Per la seva banda, el portaveu de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha indicat que per a aquesta organització, des del 
principi, el projecte planteja "seriosos dubtes jurídics" posat que perquè la zona es converteixi en un magatzem subterrani 
de gas cal canviar l'ús del terreny, i "s'hauria d'haver estudiat en estar situat en una zona de màxima protecció en Doñana". 

Entén que la companyia va a ocupar aquest terreny públic "estalviant-se els costos de construcció d'unes instal·lacions en 
superfície", i per a això és necessari exigir mesures compensatòries adequades, com que compri finques privades a l'entorn 
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de Doñana d'interès per a l'Espai Natural i les posi al servei públic. 

WWF també ha mostrat la seva preocupació per l'impacte que pugui tenir el projecte en l'aqüífer 27, que assorteix d'aigua a 
Doñana, doncs "encara que des de la companyia s'asseguri que no la hi ha existeixen exemples com el cas de mina Coure 
les Creus en els quals el model falla i es produeixen perjudicis". 

EQUO 

El grup ecologista Equo ha expressat també la seva oposició al projecte perquè la construcció de set nous pous i 24,5 
quilòmetres de gasoductes "és incompatible amb la màxima protecció nacional i europea de Doñana i provocarà afecció a 
l'aqüífer del que depèn tot l'ecosistema de la maresma”. 

En un comunicat indica que afectarà a moltes espècies amenaçades, inclòs l'endèmic linx ibèric que troba justament a la 
zona afectada una de les seves principals àrees de dispersió. 

Els pous, diuen, "necesàriament han de travessar l'aqüífer per accedir als jaciments de gas (a uns 1.000 metres de 
profunditat) amb el risc que suposa de contaminació, atès que la perforació es realitza amb un fluid compost per aigua a 
pressió i productes químics". 

Mostra la seva preocupació per la futura utilització del jaciment per a emmagatzematge subterrani de gas, que suposaria 
una afecció permanent de l'Espai Natural. 

Segons María Merello, coportaveu d’Equo Andalusia, aquesta possibilitat coincideix amb el creixent interès de les companyies 
per l'extracció de gas pel mètode de fractura hidràulica (fracking), la qual cosa els fa sospitar de la connexió d'uns projectes 
amb uns altres. 

"Són massa coincidències" que la concessionària sigui una filial de Gas Natural Fenosa, del consell d’administració del qual 
forma part l'expresident Felipe González, que recentment va dimitir com a president del Consell de Participació de Doñana. 

Equo ha anunciat també que elevés una pregunta a la Comissió Europea perquè afecta directament a la Xarxa Natura 2000. 
EFEverde 
 
Font: 
EFEverde (30 Gener 2013)  
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/ecologistas-advierten-de-posible-ilegalidad-de-almacenar-gas-en-donana 

Espanya, suspens en biodiversitat 
Espanya suspèn l'examen de la preservació de les seves espècies naturals. Aquesta és la nota que li dóna un informe l'ONG 
Ecologistes en Acció, en el qual s'avalua el compliment dels compromisos de l'Estat espanyol amb el Conveni de Biodiversitat 
de l'ONU. Dels 20 objectius que l'organisme internacional va establir per 2020, el nostre país ha realitzat tan sols cinc, 
encara que de manera parcial. La resta té un avanç nul o escàs. 

Espanya no ha aconseguit, per exemple, reduir el ritme de destrucció dels seus hàbitats naturals. L'informe detalla que s'han 
perdut més de la meitat de les zones humides i que, excepte en muntanyes, menys de la meitat estan ben conservats. Els 
boscos tampoc semblen arribar a l'objectiu d'ocupar un 50% de la superfície potencial, ja que en 2009 ocupaven un 29% de 
la superfície. Tampoc sembla evitar la desaparició de les seves espècies en perill d'extinció. Segons l'organització, d'un total 
de 628 categories d'espècies amenaçades que estan comptabilitzades, solament 14 compten amb una estratègia de 
conservació. Balears, Andalusia, Astúries i La Rioja són les úniques comunitats que compten amb més d'un 20% de fauna 
protegida. 

L'informe assenyala que, a pesar que amb prou feines han 
transcorregut dos anys des de la signatura de l'acord, és preocupant 
que la tendència general sigui negativa.  

L'ONG apunta com la principal causa d'aquest escàs avanç la falta 
d'acció contra les causes subjacents a la destrucció de la naturalesa, 
fonamentades en un sistema econòmic i de producció que destrueix el 
medi natural. "Les política de biodiversitat estan descoordinades.  

Cada comunitat autònoma té les seves pròpies polítiques de 
biodiversitat sense cap tipus de comunicació entre elles", destaca 
Theo Oberhuber, coordinador de l'àrea de Conservació de la 
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Naturalesa d'Ecologistes en Acció 

Per a l'organització, l'actual crisi econòmica està provocant una certa millora en qüestions ambientals com la lleugera 
reducció de la petjada ecològica o de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. No obstant això, la crisi també provoca 
l'abandó de les polítiques mediambientals que es tradueix en retallades de personal destinat a la conservació a la naturalesa 
i en la falta d'aplicació de la normativa ambiental per part de les administracions. "En temps de crisi el medi ambient es 
converteix en un luxe que no ens podem permetre", declara Oberhuber. 

La coordinadora va declarar que si no s'actua ja per preservar la biodiversitat, es traspassarà un "punt d'inflexió" en el qual 
els sistemes naturals no podran recuperar-se amb les greus conseqüències que això pot provocar. Per això, l'ONG demana a 
les administracions que adoptin noves i eficaces mesures per aconseguir que en 2020 es compleixi l'objectiu mundial de 
detenir la destrucció de la diversitat biològica. 

Font:  
El País (23 Gener 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/23/actualidad/1358947610_343683.html 

Andalusia reforçarà la protecció dels espais no urbanitzats del litoral 
El Pla de Protecció del Corredor Litoral fixarà els objectius i criteris als quals haurà d'atenir-se el planejament municipal per a 
la conservació i la revaloració de la franja compresa en els primers 500 metres 

El Consell de Govern ha acordat aquest dimarts la formulació del Pla de 
Protecció del Corredor Litoral d'Andalusia, previst en el Decret-llei de 
mesures urgents aprovat el passat 27 de novembre per garantir la 
preservació de la franja costanera de la comunitat. Aquesta norma estableix 
un termini de dos anys per a l'aprovació del document, el text inicial del 
qual haurà de sotmetre's a informació pública en sis mesos. 

El Pla de Protecció del Corredor Litoral fixarà els objectius i criteris als quals 
haurà d'atenir-se el planejament municipal per a la conservació i la 
revaloració de la franja compresa en els primers 500 metres de la costa, 
així com en totes aquelles zones necessàries per assegurar les finalitats de 
preservació, segons ha informat el portaveu de l'Executiu, Miguel Ángel 
Vázquez, després de la reunió del Consell de Govern. 

 

D'acord amb això, el document inclourà com a objectius generals preservar de la urbanització les zones amb valors 
ambientals, naturals, paisatgístics, culturals, agrícoles i forestals dels espais litorals; evitar la consolidació de noves barreres 
urbanes entre els espais interiors i els costaners; afavorir la biodiversitat a través de la continuïtat de tots dos, i harmonitzar 
la regulació del sòl no urbanitzable en els municipis del litoral andalús. 

L'acord de formulació aprovat aquest dimarts estableix que l'elaboració del pla correspondrà a la Conselleria d'Agricultura, 
Pesca i Medi ambient, a més de crear una comissió de redacció que s'encarregarà d'emetre dos informes sobre el document: 
un abans de la seva exposició pública i un altre després de les modificacions que s'incorporin. 

La comissió de redacció estarà presidida per la secretària general d'Ordenació del Territori de la Junta i integrada per 
representants d'aquest departament, així com de les conselleries d'Hisenda i Administració Pública; Economia, Innovació, 
Ciència i Ocupació; Foment i Habitatge; Salut i Benestar Social; Turisme i Comerç, i Cultura i Esport; de l'Administració 
General de l'Estat, i dels corresponents municipis. 

Per garantir el compliment de les previsions del pla durant la seva elaboració, el Decret-llei de mesures urgents ja va establir 
--des de la seva entrada en vigor-- la suspensió cautelar de la tramitació urbanística dels sòls urbanitzables no 
desenvolupats dels municipis litorals no adaptats al Pla d'Ordenació del Territori d'Andalusia (POTA). 

A partir de l'exposició a informació pública, aquesta mesura es mantindrà només en els terrenys identificats expressament 
en el document. Independentment d'això, els municipis que actualment es troben en procés de revisió i adaptació al POTA 
podran continuar-ho amb normalitat. 

El tràmit d'informació pública es perllongarà durant dos mesos amb la finalitat d'incorporar les aportacions de les 
administracions i dels agents econòmics i socials, així com de la ciutadania en general. Després de la tramitació i resolució 
de les corresponents al·legacions, el pla serà aprovat de manera definitiva pel Consell de Govern en un termini no superior a 
dos anys. 

 
Foto: Ecoticias
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COOPERACIÓ ENFRONT DE L’ENFRONTAMENT 

Miguel Ángel Vázquez ha volgut deixar clara la voluntat de la Junta de dur a terme un procés participatiu, de diàleg i obert a 
la resta d'administracions i al conjunt d'agents socials econòmics implicats en la matèria. Ha recalcat que es vol posar 
l'èmfasi en la "cooperació, enfront de l'enfrontament" i en el creixement ordenat, enfront de l'especulació i la bombolla 
immobiliària.   

Preguntat sobre les reticències que la Confederació d'Empresaris d'Andalusia (CEA) ha plantejat a aquest decret durant la 
ronda de reunions sobre el 'pacte per Andalusia', ha indicat que la Junta ja va manifestar en el seu moment que el decret 
continuaria el seu tràmit ordinari i per res ha d'afectar al citat pacte, que "marxa a bon ritme". 

Per la seva banda, el conseller de Turisme i Comerç, Rafael Rodríguez, ha manifestat que perquè el model turístic 
d'Andalusia sigui competitiu, ha de ser sostenible territorialment i mediambientalment perquè sigui sostenible 
econòmicament. 

S'ha mostrat convençut que els empresaris turístics amb els primers interessats en què el producte turístic sigui 
d'avantguarda i de qualitat, perquè és la manera de generar riquesa i ocupació. Ha expressat que li sorprèn que hi hagi 
dirigents polítics que juguen un paper institucional en defensa de determinats territoris urbanístics i que, en realitat, estan 
defensant a grans promotors immobiliaris en lloc dels empresaris turístics. 

Font: 
Ecoticias (30 Gener 2013) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/74889/Andalucia-reforzara-proteccion-espacios-urbanizados-litoral 

Catalunya: 

La Generalitat publica les dades del Medi ambient a Catalunya del 2012 
La Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat (SMAS) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha fet públic el dossier que recull les Dades del Medi ambient a Catalunya 2012. 

 
Un any més, la SMAS posa a la disposició dels ciutadans un estudi en què compila les dades 
estadístiques relatives a diferents temàtiques mediambientals més rellevants.  

En aquest fulletó s'inclouen dades generals d'interès ambiental; d'aigua; d'atmosfera i clima; 
de biodiversitat; de canvi climàtic; de qualitat i avaluació ambiental; i de residus. 

La publicació d'aquest document segueix les directius marcades en el conveni d’Aahrus i les 
Directives que emanen. 
 
Consulta aquí les Dades del Medi ambient a Catalunya 2012. 

 

Font: 
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya COAMB (3 Gener 2013)  
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=764&amplia=764&any=2013&mes=01#not0 

Catalunya no iniciarà cap nou parc eòlic en el 2013 
Catalunya no iniciarà aquest any la construcció de cap nou parc eòlic. És quelcom  que mai havia passat en els últims nou 
anys. Aquesta és la crua realitat derivada de la brusca interrupció de la retribució especial (primes) que venien rebent les 
fonts d'energia renovables (eòlica, solar, biomassa …). 

La frenada donada pel Govern central al suport de les renovables està 
tenint efectes dramàtics per a aquest sector. Per això, diverses 
associacions i entitats han donat els primers passos per denunciar en 
la UE al govern espanyol per bloquejar el desenvolupament de les 
energies renovables, que són clau per mitigar el canvi climàtic i 
complir amb Kyoto II, a favor del gas, el carbó, les nuclears i les 
hidroelèctriques.  

Les perspectives pel 2013 del sector eòlic català apunten a un estancament total de la implantació eòlica, ja que no s'espera 
la construcció de cap nou parc. Només està prevista l'engegada del parc de Serra de Vilobí II, en fase de construcció, a 
Fulleda i Tarrés (Les Garrigues); té tres aerogeneradors de 3 MW cadascun, amb una capacitat de generació conjunta de 

 
Foto: COAMB 
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9MW. 

L'any 2012 a Catalunya van entrar en servei vuit parcs, que sumen 254,7 MW i una inversió de 330 milions d'euros; però es 
preveu un estancament en l'activitat de cara al 2013 per l'absència d'un marc retributiu clar per a les noves instal·lacions. 

Amb l'objectiu de desembussar el desenvolupament de noves instal·lacions eòliques, l'Associació Eòlica de Catalunya 
(EolicCat) ha reclamat l'aprovació d'un esquema retributiu que reconegui el valor afegit de l'energia eòlica. Amb l'actual 
incertesa sobre la retribució que han de rebre les inversions, el sector eòlic no pot arriscar-se a fer noves inversions per 
desenvolupar el pla a nivell autonòmic. 

Miquel Cabré, president EolicCat, va reclamar "un marc de referència per poder donar una empenta definitiva a un sector 
que ara com ara es troba paralitzat i també agilitzar els procediments administratius". 

El nou Pla d’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 de la Generalitat, recentment aprovat, defineix el full de ruta clar, doncs ha 
permès desbloquejar sis de les set zones de desenvolupament eòlic futur prioritari, "i les empreses eòliques estem 
preparades per treure endavant nous projectes". No obstant això, per aconseguir els 5.153,6 MW d'energia eòlica que marca 
com a objectiu pel 2020, el sector eòlic hauria de realitzar una inversió d'uns 6.000 milions d'euros. Per això, falta l'ajuda de 
la legislació estatal que fixi les noves retribucions que reconeguin els valors d'aquesta font d'energia. 

"Des de EolicCat, confiem que aquesta situació es resolgui i insistim en la necessitat d'apostar per l'energia eòlica en un 
moment de crisi com l'actual", afirma Cabré, que afegeix: "L'eòlica contribueix considerablement al PIB de Catalunya, així 
com a l'increment de la taxa d'ocupació i al foment de les inversions generant activitat econòmica ". 

L'energia eòlica presenta nombrosos avantatges mediambientals i socioeconòmiques, com la seva aportació al 
desenvolupament industrial de Catalunya i les possibilitats d'internacionalització que comporta, a més de la contribució a la 
mitigació de la dependència energètica i la considerable reducció de les emissions de CO2. 

En l'actualitat, Catalunya té un total de 42 parcs en operació, la qual cosa es tradueix en una capacitat eòlica instal·lada 
d'1.263,32 MW. Aquests parcs produeixen anualment uns 2.780 GWh, l'equivalent al 5,8% del consum elèctric del país. A 
més, hi ha 644 MW autoritzats, 704 MW en tramitació i 768 MW que han de promoure's dins del nou mapa de 
desenvolupament eòlic. 

Aquests ha estat desbloquejat pel govern català (excepte a la zona de l'Alt Empordà) després d'haver estat paralitzat pels 
jutges, però falta aquesta empenta del nou marc retributiu. 

Les campanyes deslligades contra l'energia eòlica i les successives retallades del govern a aquestes ajudes han fet que es 
frenés el desenvolupament eòlic a Espanya. L'ocupació directa va baixar en el sector eòlic espanyol un 31% en tres anys 
(des del 2008 al 2011): de 22.970 a 15.813 ocupacions. Si s'inclou l'ocupació indirecta, el descens llavors és del 34% (de 
41.438 a 27.119). 

EolicCat reuneix a la pràctica totalitat de les empreses vinculades al sector eòlic que operen a Catalunya. En aquesta 
associació estan presents els primers fabricadors d'aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats 
financeres i altres petites i mitjanes empreses. 

Font: 
La Vanguardia (15 Gener 2013)  
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20130115/54361944208/catalunya-no-parque-eolico-2013.html 

Flotes de vehicles respectuoses amb el medi ambient és la nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental  
La Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat els criteris ambientals per 
a la nova categoria de serveis del Distintiu relativa a les flotes de vehicles. Aquests criteris van ser aprovats pel Consell de 
Qualitat Ambiental i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 8 de gener (DOGC 6288). 

La creació d'aquesta categoria del Distintiu forma part de les mesures previstes 
en el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire (2011-2015), i té com 
a principal objectiu contribuir a la reducció de les emissions de contaminants de 
ciutat (PM10 i NO2) provinents del transport. 

Així doncs, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, que és de caràcter  
voluntari, permetrà reconèixer les flotes de vehicles respectuoses amb el medi 
ambient. 

 
Foto: GenCat 
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Per informar-se sobre el procediment d'obtenció del distintiu, descarregar els documents necessaris i consultar una altra 
informació relacionada amb la nova categoria poden consultar la següent pàgina web: http://bit.ly/K4p6Xx 

Font: 
Butlletí Medi Ambient-Generalitat de Catalunya (16 Gener 2013) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2
4340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=det
all&contentid=1f32d354bc87a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
El Govern estudia introduir una prova pilot de dipòsit, devolució i tornada 
L’Agència de Residus de Catalunya “està estudiant i analitzant” efectuar una prova pilot parell implantar el sistema de 
dipòsit, devolució i tornada d'envasos a Catalunya. Així ho va dir Josep Maria Tost, director de l’Agència, a l'emissora RAC 1. 
Tost va dir que no té “cap dubte” que aquest sistema serà plantejat per la UE, però va matisar que actualment només seria 
possible implantar-lo en un àmbit estatal. “El sistema està ja en més de 40 països; i si arribem a ser un nou estat, tindrem 
capacitat d'ordenar-nos” en aquest camp, va agregar. També en altres emissores va relacionar la seva implantació amb que 
Catalunya sigui un estat. No obstant això, no se sap en quin municipi es podria desenvolupar. La Fundació per a la Prevenció 
de Residus va reclamar a l'anterior govern tripartit que introduís aquest sistema, però les seves gestions i reclamacions van 
resultar infructuoses.  

La possibilitat d'instaurar el sistema de dipòsit i tornada s'inscriuen en les polítiques europees destinades a reduir la 
generació de residus. No obstant això, la llei espanyola de Residus, aprovat al juny del 2011 va posar molts obstacles al seu 
desenvolupament, encara que òbviament no podrà ser prohibida perquè està en l'essència de les polítiques europees, va 
destacar Domingo Jiménez, que va ser director de l'Agència Europea de Medi ambient. 

Font: 
La Vanguardia (20 Gener 2013)  
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20130120/54362096694/govern-estudio-introducir-prueba-piloto-deposito-
devolucion-retorno.html 

Repsol buscarà nous jaciments de petroli al delta de l’Ebre 
La companyia petrolífera Repsol està decidida buscar més jaciments de cru en el litoral de Tarragona. L'empresa ha iniciat 
els tràmits per realitzar proves sísmiques en una àmplia zona del subsòl marí, situada a 17 quilòmetres del delta de l'Ebre i a 
24 de la costa de Tarragona. El projecte està pendent de l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental per part del Govern, 
encara que Ecologistes en Acció ja ha presentat al·legacions per paralitzar-lo. En el cas que l'Administració doni llum verda 
als plans de Repsol, la petroliera iniciarà el rastreig en el subsòl entre estiu i tardor.  
 
Si durant les proves sòniques es troben jaciments de petroli, l'empresa 
valorarà la seva qualitat i rendibilitat per després iniciar els tràmits que li 
permetin perforar nous pous. Tampoc es descarta reobrir antics jaciments 
perquè la companyia, que va començar a extreure petroli a Tarragona en 
1981, ja explota sis pous a la mateixa zona des de la plataforma fixa 
Casablanca. Els jaciments —que es coneixen com Casablanca, Aladroc, 
Turbot i Calamarsó— tenen una producció d'hidrocarburs de 2.000 barrils al 
dia. Des del 20 d'octubre, a més, s'exploten els pous Llobarro i Montanazo, 
la producció diària del qual suma 6.000 barrils al dia. 

Des de fa mig any, Repsol ha triplicat la seva extracció de barrils a 
Tarragona. No obstant això, aquesta xifra amb prou feines suposa un 5% 
del petroli processat en la refineria de Tarragona, on entre un 35% i un 40% del cru utilitzat procedeix de Líbia. Malgrat 
això, Repsol pretén buscar nou cru, a més d'allargar la vida útil dels jaciments de Tarragona, xifrada en una dècada, a causa 
del preu a l'alça del petroli. Aquesta setmana el barril ha aconseguit els 141 dòlars als mercats internacionals enfront dels 40 
dòlars que li costa a Repsol extreure’l. “Per alimentar la refineria es necessita cru i aquest cal buscar-ho, localitzar-lo i 
transportar-lo”, explica Isidro Solorza, cap de la base de Repsol Exploració a Tarragona. 

ECOLOGISTES EN ACCIÓ PRESENTA AL·LEGACIONS A LA CAMPANYA 

El projecte per realitzar els estudis acústics va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 31 de desembre. A la 
pràctica, aquest es realitzarà a través d'ones sòniques, que rebotaran el so a la superfície. A través del temps transcorregut 
en aquest procés determinaran l'estat de les estructures geològiques. La campanya, el cost de la qual s'estima en dos 
milions d'euros, s'efectuarà des d'una embarcació que remolcarà vuit aparells i els resultats seran analitzats amb tecnologia 
3D. “El petroli es troba a 3.000 metres de profunditat, la matèria orgànica s'acumula en la mateixa roca mare”, especifica 
Solorza. Les exploracions s'executaran en un període en el qual no transitin cetacis, segons les condicions que recull l'estudi 
d'impacte mediambiental. 

Foto: HELIPISTAS/El País 
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Ecologistes en Acció intentarà paralitzar el projecte i ja ha presentat al·legacions al text perquè pretén ampliar l'explotació 
petrolífera “al Parc Natural del Delta de l'Ebre”, un dels ecosistemes “més importants” d'Europa. L'entitat alerta que noves 
prospeccions accentuarien el “risc d'un dany catastròfic per a la salut pública, els ecosistemes i l'economia de les comarques 
de Tarragona i de l'Ebre”. Entre els principals motius per paralitzar els sondejos acústics, l'entitat enumera que no existeix 
cap forma segura d'extreure petroli des d'aigües profundes, amb el que “les activitats de Repsol a la zona representen 
enormes riscos d'abocaments, incendis i contaminació”.  
 
A més, recorda que Repsol ha estat portada a la justícia en diverses ocasions pel llarg historial d'abocaments succeïts en el 
litoral de la província. En concret, Ecologistes en Acció xifra en 16 els vessaments destacables a la zona provocats en 
instal·lacions de la companyia. Entre ells, els ecologistes destaquen els incidents “produïts entre maig i juny del 2009, amb 
l'abocament de 100 tones de cru i olis a mar obert que l'empresa Pride, subcontractada de Repsol, al principi va negar”. En 
2010 també es van succeir diversos episodis d'abocaments de cru en les instal·lacions tarragonines de Repsol, que van ser 
portats a la Fiscalia. “El Consell de Ministres va aprovar la major sanció possible, de 30.000 euros, un import ridícul en 
relació als danys causats si es compara amb els beneficis d'aquesta multinacional”, lamenta l'entitat. 
 
Font: 
El País (24 Gener 2013)  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/24/catalunya/1359058361_328471.html 

CEDAT-URV: 

El CEDAT al diari La Vanguardia 
El passat 21 de desembre, el Màster Universitari en Dret Ambiental, impulsat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona va obtenir una difusió en el suplement “Assessorament jurídic & Consultaria empresarial” del diari La Vanguardia, 
on es va destacar la seva qualitat i se’l va considerar com a referent a nivell estatal. 

Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/press/urv_master.pdf 

Inici del segon quadrimestre del Màster Universitari en Dret Ambiental URV 
Durant la primera setmana febrer es van donar inici a les classes del segon quadrimestre del Màster Universitari de Dret 
Ambiental. El període lectiu del segon quadrimestre ha tingut com a data d'inici el 4 de febrer i finalitza el 25 de maig. 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/index.php 

Proper  període de preinscripció pel Màster Oficial en Dret Ambiental curs 2013-14 
L'1 de març s'obrirà la preinscripció per cursar el Màster Universitari Oficial de Dret Ambiental de la URV durant el proper 
curs acadèmic 2013-14. 
La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant de caràcter fonamental com a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les 
diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 

La preocupació social deguda a la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la 
progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Màster Oficial en Dret Ambiental, com són 
els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes 
d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del 
medi ambient. 

La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de bé 
aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti al 
titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny 
d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. 

El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial acreditada. 

La preinscripció en línia pot realitzar-se a: http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html 

Les places són limitades. 

Font:  
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CEDAT  
http://www.cedat.cat/_pdf/documents_master/guia_informativa.pdf 
 
Sortida de camp dels estudiants i professors del Màster Universitari en Dret Ambiental 
El passat 3 de febrer, amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels aiguamolls, els estudiants i professorat del Màster 
Universitari en Dret Ambiental van realitzar una visita de camp al Delta de l'Ebre amb la finalitat de conèixer la funció 
ecològica dels boscos de ribera i apreciar el valor natural de la zona. La Plataforma en Defensa de l'Ebre i membres de 
l'organització SEO/Birdlife van guiar la sortida i van explicar la importància ecològica de la zona. La Clínica Jurídica Ambiental 
del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV està col·laborant actualment amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre 
prestant assessorament jurídic en relació al nou Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, que està en procés d'aprovació per part 
de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre i que no inclou un cabal ecològic suficient per al tram final del riu i del Delta de 
l'Ebre. 
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php 

La Revista Catalana De Dret Ambiental acaba de publicar el seu últim número 
La 'Revista Catalana de Dret Ambiental' és el resultat d'una col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona.  
 
Aquesta publicació semestral pretén contribuir a divulgar el treball dels investigadors d'aquest àmbit científic, així com ser 
una font d'informació de referència per a tots aquells interessats en aquesta matèria. 
Aquest últim nombre de la Revista està disponible en: http://www.rcda.cat/index.php/rcda/issue/view/6 
 
Font:  
CEDAT-RCDA 
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/index 

La gestió ambiental de la URV ja disposa d’espai  propi a la web de la  Universitat 
A l'adreça http://www.urv.cat/mediambient/, accessible també des del bàner que hi ha a la pàgina d'inici de la web de la 
URV pla medi ambient , trobareu l'actualitat de la gestió ambiental de la Universitat i els resultats obtinguts en cada pas.  
A més, mitjançant la bústia de medi ambient mediambient@urv.cat tota la comunitat es pot implicar i participar en el pla 
d'acció ambiental, al qual podreu fer arribar incidències, propostes de millora o qualsevol altra idea que ajudi a millorar la 
gestió ambiental.   

Font: 
Gabinet de Comunicació i Relacions Externes URV 
http://www.urv.cat/mediambient/ 

NORMATIVA  

Unió Europea: 

2013/29/UE Decisión de ejecución de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 por la que se adopta la sexta 
lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región  biogeográfica mediterránea 
 
Per a més informació:  
DOUE L 24 de 26.01.2013, p. 647/739.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:024:0647:0739:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) nº 34/2013 de la Comisión de 16 de enero de 2013 por el que se modifican los anexos II, 
III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de 2-fenilfenol, ametoctradina, las cepas DSM 14940 y DSM 14941 de 
Aureobasidium pullulans, ciproconazol, difenoconazol, ditiocarbamatos, folpet, propamocarb, espinosad, 
espirodiclofeno, tebufenpirad y tetraconazol en determinados productos 
 
Per a més informació:  
DOUE L 25 de 26.01.2013, p. 1/48.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:025:0001:0048:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) nº 35/2013 de la Comisión de 18 de enero de 2013 por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de dimetomorfo, indoxacarbo, piraclostrobina y trifloxistrobina en determinados 
productos 
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Per a més informació:  
DOUE L 25 de 26.01.2013, p. 49/73.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:025:0049:0073:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) nº 73/2013 de la Comisión de 25 de enero de 2013 por el que se modifican los anexos I y V 
del Reglamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e 
importación de productos químicos peligrosos 
 
Per a més informació:  
DOUE L 26 de 26.01.2013, p. 11/16 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:026:0011:0016:ES:PDF 
 
Otros Actos de la Comisión Europea  - Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar a la Unión 
Europea, o exportar desde  esta, sustancias reguladas que agotan la capa de ozono en 2014 y a las empresas 
que tengan la intención de producir o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio y análisis 
en 2014 
 
Per a més informació:  
DO C 25 de 26.01.2013, p. 31/33 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0031:0033:ES:PDF 
 
Espanya: 

Enmienda al Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Durban el 11 de diciembre de 2011 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 24 de 28 de enero de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-790.pdf 
 
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector 
financiero. 

Per a més informació:  
BOE, núm. 29 de 2 de febrero de 2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/02/pdfs/BOE-A-2013-1117.pdf 
 
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la de 30 de 
enero de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del "Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)" 

Per a més informació:  
BOE núm. 28 de 1 de febrero de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/01/pdfs/BOE-A-2013-1092.pdf 
 
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución 
de 13 de noviembre de 2012, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se deja 
sin efecto la de 28 de abril de 2011, por la que se establecen las bases y la convocatoria del Programa de 
ayudas IDAE para la promoción del uso de lámparas de alta eficiencia energética 2011-2012, dentro del Plan 
de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4). 

Per a més informació:  
BOE núm. 27 de 31 de enero de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-1004.pdf 
 
Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales complementarias a las de la Ley 
4/2012, de 25 de junio. 

Font: 
BOE núm. 24 de 28 de enero de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-793.pdf 
 
Catalunya: 
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Orden AAM/11/2013, de 23 de enero, por el cual se establece períodos de de veda para la modalidad de 
pesca de arrastre en determinadas zonas del litoral de Cataluña durante el año 2013 
 
Per a més informació:  
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6304 de 30 de enero de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6304/1281394.pdf 
 
Orden AAM/5/2013, d’11 de gener, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria per a la concessió de 
subvencions destinades al foment d’actuacions de projecció, difusió, promoció i internacionalització dels 
sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari per a l’exercici 2012 efectuada per l’Ordre AAM/202/2012, de 2 
de juliol. 
 
Per a més informació:  
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6298 de 22 de enero de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6298/1280228.pdf 
 
Orden AAM/6/2013, de 17 de enero, por el cual se establece y se regula la declaración única agraria de 2013. 
 
Per a més informació:  
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6302 de 28 de enero de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6302/1281029.pdf 
 

 JURISPRUDÈNCIA 
  

Unió Europea: 

Asunto C-416/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de noviembre de 2012 — Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Comisión Europea (Recurso de casación — Directiva 92/43/CEE — 
Conservación de los hábitats naturales — Lista de los lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea — Inclusión en la lista de un lugar a propuesta del Reino de España — Lugar que 
supuestamente incluye una zona de aguas territoriales británicas de Gibraltar y una zona de alta mar — 
Recurso de anulación — Acto meramente confirmatorio) 

Per a més informació:  
DOUE C 26 de 26.1.2013, p. 13/13  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:026:0013:0013:ES:PDF 

Asunto C-405/12 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de agosto de 2012 por la Comisión Europea contra 
la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-338/08, 
Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Comisión 

Per a més informació:  
DOUE C 9 de 12.1.2013, p. 28/28  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:009:0028:0028:ES:PDF 

Asunto C-401/12 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de septiembre de 2012 por el Consejo de la Unión 
Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto 
T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión 

Per a més informació:  
DOUE C 9 de 12.1.2013, p. 25/25  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:009:0025:0025:ES:PDF 

Espanya: 

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 26 de 15 de enero de 2013. (Sala de lo Contencioso. Sección 2ª. 
Ponente Emilio Frias Ponce). Petición de devolución de cantidades ingresadas por el Impuesto Autonómico de 
Castilla La Mancha sobre actividades que inciden en el Medio Ambiente, correspondientes al ejercicio 
2002.Declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las letras b) y c) del apartado 1 del art. 2 de la Ley de 
las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 28 de Diciembre: Sentencia del Tribunal Constitucional 
196/2012, de 31 de Octubre.  

Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6609824&links=medio%20
ambiente&optimize=20130124&publicinterface=true 
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Sentencia del Tribunal Supremo núm. 8820 del 27 de diciembre de 2012. ( Sala de lo Contencios. Sección 3ª. 
Ponente: Eduardo Espin Templado). Líneas eléctricas: autorización de línea 400 kv sentmenat-bescanó y 
modificación de línea 400 kv vandellós-pierola-rubí-vic en provincias de Barcelona y Gerona a Red Eléctrica 
Española. 

Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6608097&links=medio%20
ambiente&optimize=20130122&publicinterface=true 

Sentencia 233/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 5019-2000. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 
6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. Límites a los decretos leyes; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación 
general de la economía, bases del régimen energético y urbanismo: preceptos estatales relativos al régimen 
urbanístico de los espacios ubicados en grandes establecimientos comerciales que se destinen al suministro 
de combustible a vehículos que son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias (STC 
170/2012). Voto particular.  

Per a més informació:  
BOE,   núm. 10 de 11 de enero de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/11/pdfs/BOE-A-2013-343.pdf 

Sentencia 234/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 4288-2001. Interpuesto 
por sesenta y cinco Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la disposición 
adicional octava de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 1/2001, de 24 de abril, del suelo. Principios de 
interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y protección del medio ambiente: nulidad de la disposición 
legal que procede a una nueva delimitación territorial de espacios naturales protegidos en términos que 
generan incertidumbre acerca de qué concretas partes del territorio autonómico son acreedoras de 
protección ambiental.  

Per a més informació:  
BOE núm. 10 Viernes 11 de enero de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/11/pdfs/BOE-A-2013-344.pdf 

Sentencia 237/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 4786-2004. Interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el 
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Límites a los decretos leyes; 
planificación económica y principios de interdicción de la arbitrariedad y de utilización racional de los 
recursos naturales: constitucionalidad del decreto ley que deroga las previsiones de la Ley del plan 
hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro.  

Per a més informació:  
BOE, núm. 10 de 11 de enero de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/11/pdfs/BOE-A-2013-347.pdf 

Sentencia 239/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 6522-2005. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio. Competencias 
sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la incorporación al plan hidrológico de la 
cuenca del río Ebro de los caudales ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del 
Ebro (STC 195/2012).  

Per a més informació:  
BOE, núm. 10 de 11 de enero de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/11/pdfs/BOE-A-2013-349.pdf 

Sentencia 240/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 6651-2005. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio. Competencias 
sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la incorporación al plan hidrológico de la 
cuenca del río Ebro de los caudales ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del 
Ebro (STC 195/2012).  

Per a més informació:  
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BOE, núm. 10 de 11 de enero de 2013  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/11/pdfs/BOE-A-2013-350.pdf 
 
ARTÍCLES  
Normes de seguretat alimentària de la Unió Europea: presumint la innocuïtat dels Organismes Modificats 
Genèticament 
Què significa el dret a l’alimentació? 
Amors líquids 
Cimera del clima de Doha. Crònica d’un fracàs anunciat 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
Harris, Paul G. Ethics and global environmental policy: cosmopolitan conceptions of climate change  
Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2011 
Miguel-Ángel Michinel Álvarez, Rafael-Andrés Velázquez Pérez. Desarrollo económico, protección ambiental y bienestar 
social: el derecho de la sostenibilidad desde la perspectiva hispano-cubana. Madrid: Dykinson, DL. 2011 
Gillespie, Alexander. Conservation, biodiversity and international law. Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, 
2011 
López Ramón, Fernando. Observatorio de políticas ambientales 2012. Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2012. 
Martin, Paul (ed.). Environmental governance and sustainability. Cheltenham: Edward Elgar, 2012 
Kerbra, Yann y Maljean-Dubois, Sandrine (eds). The transformation of international environmental law.  Oxford: Hart 
Publishing ; Paris : Editions A. Pedone, 2011 
AGENDA  

Dia del Comerç Just de la URV- Mercat d’intercanvi 
El proper dimecres 20 de febrer, aprofitant que és el dia mundial de la justícia social, la URV celebrarà una jornada dedicada 
a posar en qüestió el nostre model de desenvolupament i hàbits de consum actuals. La jornada, organitzada pel Grup de 
treball d'implantació del Comerç Just a la URV, comptarà amb diverses activitats dirigides a promoure pràctiques de consum 
alternatives, com ara l’intercanvi o el consum de productes de comerç just.  
 
Com a activitat principal de la jornada, al llarg del dia (d'11 a 19h) es desenvoluparà un mercat d'intercanvi de productes de 
segona mà. Aquesta activitat està oberta a tothom. Per participar en ella, s'hauran de tenir present les següents regles:   

QUÈ PUC INTERCANVIAR? 
 
• Qualsevol objecte en bon estat: apunts, electrodomèstics, llibres, menjar, roba, cds, dvds, mobles, quadres, eines, etc.  
• Habilitats, coneixements, serveis: classes d'una llengua estrangera, classes de piano, teràpies naturals, ajuda informàtica, 
reparació d'alguna cosa, etc.  
• No es poden intercanviar animals 

QUE CAL TENIR EN COMPTE? 

• Cuidar la presentació i neteja dels objectes 
• Evitar les andròmines 
• Emportar-se els objectes que no s'han intercanviat 

PUC INTERCANVIAR UN OBJECTE PER DINERS? 

No, només es poden intercanviar objectes per altres objectes o per coneixements, habilitats, etc.  

I SI NO TINC CAP COSA PER CANVIAR? 

Al mercat es podran comprar productes de comerç just, que després podràs intercanviar.  

COM SÉ SI L'INTERCANVI ÉS JUST? 

Al mercat d'intercanvi són les persones els qui posen el valor al producte que volen intercanviar, per tant, l'intercanvi serà 
just si hi ha acord entre les persones que intercanvien.  

Per participar en l'intercanvi simplement s'ha d'enviar un email a comjust@urv.cat, indicant l'horari en el qual es vol 
participar. D'aquesta manera se't reservarà un lloc en una taula per posar els teus objectes. Així mateix, si esteu interessats 
en col·laborar com a voluntaris en el desenvolupament de les activitats al llarg de la jornada, podeu comunicar-ho a través 
de l'adreça de correu electrònic indicada. 

Data: 20 de Febrer de 2013 
Lloc: Campus Catalunya de la URV (Av. Catalunya 5, 43002 Tarragona) 
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Organitza: Grup de treball d’implantació de Comerç Just a la URV 
 
Per a més informació:  
comjust@urv.cat 
 
Activitats de l’ADENC 
De gener a juliol, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura de Catalunya (ADENC) organitza tot un conjunt 
d'activitats de caràcter naturalista i de sensibilització pel medi natural. Per a totes les activitats es requereix inscripció prèvia.  
 
Entre les activitats a desenvolupar-se en el mes de febrer estan les següents: Trobada i Jornada Reviure el Ripoll, la 
recuperació de la vegetació riberenca i la problemàtica de les plantes invasores i jornada d'eliminació de plantes invasores, 
Sortida d'Ornitologia i Visita al Museu de Ciències Naturals de Granollers.  
 
Data: enero de 2013 – julio de 2013 
Lloc: ADENC, c/ Sant Isidre, 140, Sabadell 
Organitza: ADENC 
 
Per a més informació:  
http://www.adenc.cat/sites/default/files/docsadjunts/BR_AGENDA%20ADENC%20GEN-JUL%202013.pdf 
 
Curs sobre Smart Cities 
El Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, COAMB, organitza un curs pioner de 39 hores lectives per reflexionar críticament 
sobre el concepte Smart City, aprendre a identificar les oportunitats de millora de les ciutats i valorar com incorporar els 
avanços tecnològics i les accions de les enginyeries, les administracions, les entitats i els ciutadans per fer ciutats més 
intel·ligents. El curs inclourà classes teòriques, pràctiques i visites sobre el terreny del que s'entén com una smart city.  
 
Data: 5 de febrer – 19 de març del 2013  
Lloc: Seu del COAMB, C/ Muntaner 81 (Barcelona). 
Organitza: COAMB 
 
Per a més informació:  
http://www.coamb.cat/userfiles/Smart_Cities_COAMB%281%29.pdf 
 
Hort ecològic I: Fonaments per a l’horticultura ecològica professional 
El 9 de febrer s'iniciarà aquest curs, que té com a objectiu aprendre a fer un hort ecològic i descobrir les tècniques i eines 
que fan possible que els petits productors treballin de forma eficient i garanteixin la qualitat del seu producte. Les sessions 
consistiran en una exposició teòrica i pràctiques per emprar els coneixements apresos.  
 
Data: 9 de febrer- 16 de novembre de 2013 
Lloc: ECAF Sta. Coloma de Farners i seu de Fundació Emys a Riudarenes 
Organitza: Fundación EMYS 
 
Per a més informació:  
http://www.fundacioemys.com/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=60 
 
Fira de biomassa forestal de Catalunya 
La 2ª edició de la Fira de biomassa de Catalunya serà l'única fira que se celebra en territori català sobre aquesta temàtica. 
Igual que es va fer en la primera edició, durant els dies de la fira es realitzaran diferents actes. 
 
La fira és gratuïta i va dirigida a totes les empreses vinculades al sector de la biomassa, principalment de l'àmbit català 
(enginyeries, comercials, instal·ladors, fabricadors, promotors energètics, empreses de serveis energètics, productors de 
biomassa, distribuïdors de biomassa), a consumidors finals (tècnics de l'administració, industrials, institucions, investigadors, 
arquitectes, aparelladors, administradors de finques, etc.) i finalment també a la ciutadania en general, amb la finalitat de 
promoure la biomassa com a font d'ús energètic domèstica. 
 
Data: 21-23 de febrer  
Lloc: Recinte firal el Sucre, C. de la Llotja s/n, 08500 Vic 
Organitza: Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la Propietat Forestal, l’Institut Català d’Energia i la Direcció 
General de Medi Natural, l’ Ajuntament de Vic i els Consells Comarcals d’Osona i La Selva. 
 
Per a més informació:  
http://www.firabiomassa.cat/programa 

Fòrum d’Educació Ambiental 2000+12  
Com cada dos anys des del 2000, les persones relacionades amb el món de l'educació ambiental es reuneixen amb la 
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finalitat de reflexionar conjuntament sobre els reptes del futur d'aquesta. Hi ha diverses formes de participar, un fòrum 
presencial i un fòrum virtual. 
En aquesta ocasió el motiu de la reunió és conversar, reflexionar i construir diferents camins i eines educatives per apoderar 
a la població en la sostenibilitat ambiental. 
 
Data: 23-24 de febrer  
Lloc: Girona 
Organitza: Societat Catalana d’Educació Ambiental, SCEA 
 
Per a més informació:  
http://forumeducacioambiental.org/ 

Jornada sobre els ambientòlegs i el dret ambiental  
La secció de Dret Ambiental de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) i la Comissió de Dret Ambiental del COAMB 
han organitzat una jornada en la qual es debatrà sobre el rol dels advocats en el camp del medi ambient i s'explicarà quin és 
la figura dels ambientòlegs i la seva relació amb aquesta branca del dret.  
 
La jornada, que tindrà lloc el dia dilluns 4 de març a la seu del ICAB, està dirigida especialment a advocats i ambientòlegs 
interessats en el Dret Ambiental. L'acte començarà a les 19h00 amb una ponència titulada “Economia Verda després de 
Rio+20” per part de Íngrid Vives, membre de la Junta del COAMB.  
 
A les 19h30 un representant de la secció de Dret Ambiental del ICAB explicarà el rol dels advocats en matèria de dret 
ambiental i immediatament després, Joan Pons, coordinador de la comissió de Dret Ambiental del COAMB, tractarà aspectes 
relatius a la figura de l'ambientòleg i la seva relació amb el Dret Ambiental.  
 
S'espera que aquesta jornada serveixi per debatre sobre el Dret Ambiental i perspectives de futur així com perquè els 
advocats coneguin des d'a prop la figura de l'ambientòleg especialitzat en dret ambiental. 
 
Data: 4 de març de 2013 
Lloc: Seu del ICAB 
Organitza: ICAB y COAMB 
 
Per a més informació:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM4blM5N2JiLUxrNXNndVNaQ2Fjd0E6MA 

Paissatges surers. Mediterrani. Divers. 
Exposició fotogràfica que fa un recorregut per la diversitat i riquesa paisatgística dels territoris surers a nivell espanyol. 
 
L'autor, Lluís Català, és un fotògraf nascut a Palafrugell i format a Barcelona i a Londres. Ha vinculat el seu treball de 
caràcter social en diverses ocasions amb el món del suro, sent aquest el projecte més exhaustiu i que l’ha portat a viatjar 
per totes les zones sureres de la península per captar la realitat forestal de les comunitats i transmetre els valors ecològics, 
paisatgístics i socials. 
 
Data: 1 de febrer – 14 d’abril de 2013 
Lloc: Museu del Suro, Placeta del Museu s/n, Palafrugell 
Organitza: Museu del Suro 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/febre
r/01022013%20Exposicio%20Paisatge%20Surer/paisatge_surer.pdf 

Congrés Bilbao Marine Energy Week 2013 
Per primera vegada, un espai expositiu específic per a les energies marines. Bilbao Marine Energy Week engloba diferents 
esdeveniments que permetran tenir un acostament al món de les energies renovables marines des de diferents punts de 
vista. 
 
Dirigit a professionals d'empreses que estan desenvolupant la seva activitat en el camp de les energies renovables marines, 
incloent eòlica offshore, corrents marins i energia de les ones, o que busquen diversificar el seu negoci en aquest sector 
emergent. 
 
Data: 15–19 de abril de 2013 
Lloc: Bilbao Exhibition Centre, Ronda de Azkue  1, 48902 Ansio-Barakaldo 
Organitza: Gobierno vasco, Ente Vasco de la Energia, Tecnalia i Bilbao Exhibition Centre 
 
Per a més informació:  
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http://www.eve.es/Jornadas/Congreso-Bilbao-Marine-Energy-Week.aspx 
 
 

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 

 
 


