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   EDITORIAL 

L’AAEDAT es presenta 

El Butlletí del CEDAT arriba, amb aquesta edició, al número 20, un número significatiu que ens acosta als dos anys de la 
publicació, que ha anat complint, durant aquest període una tasca informativa tant cap endintre, entre els membres del 
Centre, com cap enfora, tot divulgant l’actualitat ambiental entre els nombrosos interessats externs que s’han subscrit a la 
publicació. Constitueix, doncs, una expressió de la vitalitat del CEDAT que ens enorgulleix i ens serveix, així mateix, per 
explicar el que fem. 

Doncs bé, en aquest número informem d’una activitat impulsada per un dels pilars del Centre, que, certament, no ha tingut 
molta presència en aquestes pàgines en els números anterior, la qual cosa ens permet referir-nos a ell, tot subratllant la 
seva importància, particularment, davant del públic extern que segueix aquest Butlletí. Es tracta dels estudiants del màster 
de dret ambiental que organitza el CEDAT i que va fent-se un lloc com a programa de referència en aquest àmbit, gràcies, 
entre altres coses, al compromís i la preparació dels seus alumnes. 

Des de fa temps, els alumnes i exalumnes del màster van construïnt una associació pròpia, la finalitat de la qual supera el 
manteniment d’una xarxa de contactes i intercanvi professional de les persones que han cursat el màster, per 
comprometre’s amb la promoció del coneixement en l’àrea de la protecció del medi ambient i organitzar espais de debat. 

L’Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de Dret Ambiental de Tarragona va néixer el mateix any que aquest Butlletí, al 2009, i, 
des d’aleshores, ha anat desplegant un període inicial de posada en marxa que pot considerar-se culminat en aquest 
moment, amb la posada de llarg en una presentació oficial, que es va dur a terme el proppassat dia 16 de desembre i que 
va comptar amb la presència d’Adolf Barceló, professor ad honorem de la Universitat Rovira i Virgili, que va impartir una 
ponència sobre urbanisme i planificació urbana sostenible. Amb això es posava de manifest el compromís amb la generació i 
divulgació del coneixement de l’associació. 

En definitiva, el màster de dret ambiental del CEDAT està generant una comunitat d’estudiants i antics alumnes que, amb 
seguretat, ha de contribuir a l’avenç en el desenvolupament d’instruments per a la protecció del medi ambient en el futur, 
assegurant així la contribució del Centre a la generació de coneixement i la formació de professionals en aquest àmbit. 

Gener 2011 

   NOTICÍES 
Internacional: 
 
Amenacen desordre i falta d'acords a la COP-16 
Com que l'ajuntament de Benito Juárez va buscar fer negoci, rendeix els espais dins de l'anomenada Vila Climàtica, les 
organitzacions no governamentals van manifestar la seva molèstia i van anunciar que ja no es limitaran a les àrees que els 
brindi el govern local, sinó que realitzaran les seves activitats alternes a la Cimera del Canvi Climàtic (COP-16) de forma 
dispersa i en els llocs que ells escolleixin. L’encarregat de la logística en matèria de protecció civil, Rubén Borau, va 
comentar que els grups més petits possiblement tiraran mà de l'alternativa que el govern de Benito Juárez els brindi, però 
les agrupacions més nombroses es dispersaran per diferents punts, no només de Cancún, sinó també de Port Morelos. Va 
afegir que l'assumpte també va provocar la molèstia d'alguns prestadors de serveis en matèria gastronòmica, que van 
denunciar que els van demanar fins a 150 mil pesos per la renda d'espais per vendre menjar als assistents a l'altra cimera. 
 
Mèxic i Japó mesurarn els huracans 
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El comportament i la dinàmica d'huracans i fenòmens d'elevació del nivell mitjà del mar en els estats de Campeche, Yucatán 
i Quintana Roo podran ser mesurats mitjançant un mecanisme, en el qual estan treballant els governs de Mèxic i Japó, de 
manera coordinada. La coordinadora del Programa de Canvi Climàtic per l'Institut Nacional d'Ecologia, Julia Martínez, va 
indicar que funcionaris de l'Institut de Ciències de l'Atmosfera van acudir al Japó amb una base de dades sobre els huracans 
i les inundacions a la Península de Yucatán, per tal d'alimentar un gran simulador de la terra, pel fet que hi ha interès del 
govern nipó per elaborar un programa regional de canvi climàtic. 
 
IPN coincideix en què hi haurà pobres acords 
Tal com van preveure les secretaries de Relacions Exteriors, 
Medi Ambient i Turisme, una setmana enrere, l'encarregat 
de Sostenibilitat de l'Institut Politècnic Nacional (IPN), 
Héctor Mayagoitia Domínguez, va afirmar que no hi haurà 
cap acord contundent durant la COP-16 a efectuar a 
Cancún , l'ex governador de Durango, ha indicat que les 
dades més optimistes apunten a una simple ratificació dels 
acords ja existents, però, va subratllar que és indispensable 
que almenys s'aconsegueixi un consens per a una reducció 
d'emissions que eviti que la temperatura de l' planeta 
augmenti dos graus, en cas contrari, els resultats a partir 
de 2030 "serien catastròfics per al món". En paraules 
d’Hector Mayagoita, encarregat de Sostenibilitat de l'IPN "Si 
la temperatura del planeta augmenta dos graus, els 
resultats a partir de 2030 serien catastròfics per al món". 
 
 
Energia nuclear seria l'opció 
De manera paral·lela als preparatius de la COP-16, es 

Foto: Amazings.es 
realitza a Cancún la XVII Conferència de l'Energia Nuclear 
de la Conca del Pacífic, on es proposa aquesta opció per 
evitar les emissions de gas efecte hivernacle, però actualment la producció d'energia nuclear és només d'un 16% en tot el 
món. La proposta és utilitzar aquesta energia en el camp mèdic, econòmic i Social. En la seva participació, Gustavo Alonso 
Vargas, de la Societat Nuclear Mexicana, va indicar: "És energia neta, que no emet gasos d'efecte hivernacle i és una 
energia de càrrega base, que treballa les 24 hores i els 365 dies l'any, a diferència d'altres fonts renovables. És molt 
important en el continent asiàtic, però, a Amèrica tot just s'està reprenent i la contribució actualment de l'energia nuclear és 
del 16% de tota la producció mundial". 
 
Mesuraran en QRoo la contaminació  
A partir del proper any, es començarà a caminar el Programa "Pro-Aire", per mesurar les emissions contaminants que es 
generen en els nou municipis de la entitat. A més, Chetumal serà el lloc on operi el nou Centre d'Investigació i Educació 
ambiental sobre Canvi Climàtic. 
 
Font: 
El Periodico (26 Octubre) 
http://www.elperiodico.com.mx/noticias/amenazan-desorden-y-falta-de-acuerdos-a-la-cop-16-57618.shtml 
 
Escalfament Global es diu "aguaratal" en crioll 

L'any 2009, el 33% de les catàstrofes ocorregudes a 
Llatinoamèrica i el Carib van ser inundacions, així 
mateix, el 70% de les catàstrofes respondre als efectes 
del canvi climàtic. Per donar-nos una idea sobre els 
canvis, fa 20 anys el percentatge d'ocurrència d'aquest 
tipus de catàstrofes era només del 20%, l'acumulat 
d'aigua de pluja al novembre registrat aquest any a 
l'estació meteorològica de la UCV va ser de 407,3 mm , 
superant el rècord registrat que era de 288 mm.  
 
Els esdeveniments hidrometeorològics cada vegada es 
fan més freqüents i més intensos sent la seva 
ocurrència, acompanyada d'aquestes xifres, un 
indicador que el canvi climàtic continua avançant. 
 
Actualment, els esdeveniments en ple 
desenvolupament en aquest continent ens mostren que 
no només Veneçuela es troba afectada per fenòmens 
hidrometeorològics sinó que també ho estan Colòmbia, Foto: Stereogardenia.com 
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illes del Carib i l'istme sud de Centreamèrica, és un fenomen global a la zona del Carib i la seva àrea d'influència.  
Mentre això succeeix per aquests indrets, a Cancún, Mèxic, representacions dels governs de 194 països del món, Veneçuela 
inclosa, continuen discutint reunits en la Conferència número 16 de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic (abreujada com COP16) i la reunió de les parts del Protocol de Kyoto, sense arribar a acords sobre les accions a 
prendre en matèria de producció i tecnologies netes per frenar, prevenir, mitigar i facilitar l'adaptació als efectes dels canvis 
climàtics i sobre com de manera vinculant ens obliguem a accionar davant  il·limitada d'escombraries, entre altres, per 
frenar els comportaments humans que provoquen gasos d'efecte hivernacle.  
 
Uns països apunten a altres per ser els grans generadors de gasos en el seu procés de desenvolupament i li assignen la 
responsabilitat de contribuir en major proporció al desenvolupament nèt i sostenible dels països menys desenvolupats, amb 
dret a desenvolupar-se, com un requeriment de justícia socioambiental.  
 
Entre l'anar i venir de míssils verbals i del pensament sorgeix una proposta pragmàtica que consisteix a abordar accions 
operacionals concretes per anar avançant en els acords mentre s'arriba al tractat legal, avançar en el que es comparteix 
promovent accions preventives com és el cas de la creació de fons de finançament per a desenvolupar i aplicar tecnologies 
netes, en comptes de generar finançament per "curar" les conseqüències de les males pràctiques i accions, conseqüències 
que de vegades inclouen el cost impagable en termes financers de vides humanes. Si segueix amb la mateixa conducta, es 
preveu que en deu anys hi haurà d'invertir fins a un 20% del PIB mundial per reparar danys. 
 
Saldo deutor.  
En aquests moments a Veneçuela està declarat l'estat d'emergència en els estats Falcón, Miranda, Vargas i Districte Capital, 
estan afectats addicionalment Zulia, Aragua, Nova Esparta, Mèrida i Carabobo. Com a resultat d'aquests més de 10 dies de 
pluges ininterrompudes en alguns estats de Veneçuela, a més de la gran angoixa que s'apropia tant d'afectats com de no 
afectats, les autoritats han reportat 39 persones mortes, 71.000 persones afectades; nombrosos pobles aïllats; centenars de 
esfondraments, classes suspeses en 10 estats; milers d'hectàrees de terra productiva negades; tones de pèrdues en collites 
d'hortalisses, xarxes de serveis públics danyades; activitats econòmiques associades amb l'ambient completament parades, 
infraestructura viària, urbana i privada destruïda; 61 vies de comunicació danyades en 14 estats, 114 obstruccions en la 
vialitat del país i milers de persones migrades des de casa seva per pèrdues temporal o permanent dels seus habitatges 
(xifres encara en construcció). Aquesta data mostra clarament la fractura social, productiva i ambiental ocorreguda, la seva 
magnitud i com l'impacte negatiu humà sobre l'ambient es torna de nou a l'humà en les diverses formes ja descrites 
englobades en la pèrdua de vides humanes, de la cadena productiva, el equilibri social i el temps i recursos necessaris per al 
desenvolupament i avanç d'un país. 
 
Crus crudités 
La planificació i inversió pressupostària en prevenció de danys provocats per efectes de gasos hivernacle, ja siguin grans 
inundacions o grans sequeres, és pràcticament nul. Sembla que no existeix encara en la ment de la majoria dels decisors ni 
dels ciutadans el nexe directament proporcional que hi ha entre la generació il·limitada d'escombraries, l'ús irracional de 
combustibles fòssils i la desforestació amb les inundacions i sequeres extremes cada vegada més freqüents i el seu combo 
de conseqüències.  
 
Tampoc hi ha una política pública traduïda en 
accions en matèria d'ocupació territorial, però 
sí que hi ha 
conques desforestades, i posteriorment 
envaïdes formant poblats assentats en llocs 
no permesos, amb edificacions precàries i 
sense serveis; sí que hi ha àrees sota règim 
de administració especial ocupades on es 
realitzen activitats deletèries per l'ambient i 
també hi ha plans de contingència que 
resulten de la política espasmòdica 
quotidiana "com vagi venint anem veient". 
S'inverteixen grans sumes a reparar el 
malmès i no en evitar les causes del 
problema. Menys que menys hi ha un ventall 
de polítiques públiques nacionals, fites 
establertes, estratègies, plans i programes 
per a disminuir la generació il·limitada 
d'escombraries, l'ús irracional de 
combustibles fòssils i la desforestació, tot i 
que cada vegada les circumstàncies ens 
mostren suficients raons de forma cada 
vegada més dràstica que ens aconsellen a 
veu en coll ocupar d'aquests menesters. 

Foto: Greenpeace 
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En aquests moments podem accionar sobre la fase que en atenció primària en casos de desastres s'anomena "durant 
l'esdeveniment", però també hem de treballar paral·lelament per a la fase "posterior a l'esdeveniment": atenció mèdica per 
a la prevenció d'epidèmies o problemes de salut típics associats a l'aigua, prevenció integral de la violència, atenció 
psicològica i humanitària de llarg alè als afectats, rehabilitació ambiental dels espais desbastats, entre altres. Aprofitem la 
crisi per renéixer amb compromís cap a polítiques públiques nacionals, plans estratègics, programes i metes a complir amb 
lògica ambiental, enfocats en la prevenció per perdre menys i reconstruir menys invertint en solucionar les causes del 
problema, i basats en el concepte de desenvolupament sostenible. Senzillament tenim una gran oportunitat per a començar 
com diu el catecisme: amb contrició de cor i propòsit d'esmena. 
Font: 
Portal medioambiente (14 Desembre) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8968/calentamiento_global_se_dice_aguaratal_en_criollo/ 
 
Cancún, un senyal d'esperança 
A les 4 de la matinada de dissabte el centre de conferències de Cancun era un formiguer: l'esborrany de decisió presentat 
per la presidència mexicana de la COP era adoptat després de diverses hores de discussió. La cimera acabava cap a les vuit 
amb un acord que, tot i no ser l'acord climàtic internacional que el clima necessita, posa les bases per negociar el 2011 i 
tancar-lo en la cimera de Durban (Sud-àfrica). Reconeix la necessitat de quedar per sota de l'augment de temperatura 
global de 2 º C. Estableix, per primera vegada en un text de Nacions Unides, un objectiu de reducció d'emissions conjunt 
per als països industrialitzats d'entre el 25 i el 40% per a 2020 (prenent com a base els nivells de 1990). Reconeix la 
insuficiència dels actuals compromisos de reducció d'emissions per a evitar els pitjors impactes del canvi climàtic, així com la 
necessitat de revisar d'acord amb el límit anterior. S’estableix que el fons verd per vehicular les aportacions dels països 
industrialitzats per donar suport a la lluita contra el canvi climàtic en els països en desenvolupament. Estableix el mecanisme 
per a la reducció de la desforestació i la protecció dels boscos.  
 
A Cancún s'ha demostrat que el procés multilateral de Nacions Unides, malgrat la seva complexitat, és l'únic capaç d'assolir 
èxits en la lluita internacional contra el canvi climàtic. L'acord de Cancún recull tots els elements essencials per avançar en la 
lluita internacional contra el canvi climàtic però ho fa, en alguns casos, a manera de "caixes buides" que caldrà omplir de 
contingut el 2011 .És cert que aquest acord no és, encara, el que el clima necessita però és més del que qualsevol de 
nosaltres hagués pogut predir 48 hores abans del final de la cimera. És com un tren que arriba en el moment just i va en la 
direcció correcta però a poca velocitat. Sense això, Cancún ha estat un pas endavant en la lluita contra el canvi climàtic, tant 
pel seu contingut com per la seva simbologia: arribar a un acord després d'anys de bloquejos en la negociació era essencial 
i, tot i que no sigui el millor acord del món, hem de donar-li el valor que té. El camí que cal recórrer durant 2011 no serà 
fàcil però els governs han donat un senyal d'esperança a Cancún i a ella hem de agafar com a clau cremant i demanar-los 
que no ens defraudin una vegada més. 
 
Font: 
Greenpeace (13 Desembre) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/cancn-una-seal-de-esperanza/blog/30927 
 
WWF considera Cancún un pas positiu, però insuficient per salvar el clima 
Després de dues setmanes de negociacions, i gràcies a l'enorme pressió de la societat, els governs del món han aconseguit 
acords en diverses àrees rellevants. No obstant això, WWF considera que queden importants reptes polítics sense abordar i 
molta feina a fer per arribar a un acord final en la COP 17 a Durban, Sud-àfrica. 
 
Tot i que els governs no han acordat una segona fase del Protocol de Kyoto com reclamava WWF, l'organització valora 
positivament el compromís per fer-ho l'any que ve a Durban. Els països industrialitzats membres del Protocol de Kyoto han 
reconegut finalment que cal reduir les seves emissions del 25 al 40% per al 2020. També han manifestat que es requereix 
molt més que les actuals promeses de reducció realitzades en l'Acord de Copenhaguen per aconseguir una meta compartida 
que permeti limitar l'augment de la temperatura a 2 º C. Els governs reunits han donat suport a la creació un "fons verd" 
global ja acordat a Copenhaguen, però no s'han identificat fonts innovadores de finançament, com la creació d'impostos 
sobre l'aviació internacional i el sector del transport marítim. Aquestes fonts d'emissions, que no han estat regulades a 
Cancún, assegurarien milers de milions de dòlars de finançament a llarg termini. WWF també considera positiu l'acord referit 
al conjunt de regles necessari per aplicar mecanismes de mesurament, informe i verificació de reducció d'emissions , així 
com per a la gestió dels recursos financers.  
 
La decisió adoptada sobre la reducció d'emissions per desforestació i degradació dels sòls, també coneguda com REDD +, 
suposa una base important per avançar, però encara no recull algunes de les principals propostes de WWF. WWF reconeix 
l'important treball realitzat per la presidència mexicana durant la Cimera, que ha permès unir els governs en els temes més 
controvertits, creant una atmosfera de negociació, inclusiva i eficient. Aquesta actuació ha ajudat a recuperar la confiança 
en la possibilitat d'aconseguir un acord dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic, una cosa 
fortament qüestionat abans del començament de la reunió. No obstant això, els negociadors tenen encara molt per fer en 
els propers mesos per assegurar un acord global a Durban, Sud-àfrica.  
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WWF considera que és imprescindible major lideratge per part de la Unió Europea, que ha d'incrementar els seus 
compromisos de mitigació per tancar la gran bretxa existent entre les promeses de reducció d'emissions actuals i el que es 
requereix per aconseguir l'objectiu comú de limitar l'escalfament global per sota dels 2 º C. WWF considera que els Estats 
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Units ha de redoblar els seus esforços nacionals per reduir emissions amb transparència i arribar a Durban en condicions de 
donar suport a un acord global legalment vinculant. WWF considera fonamental que els països continuïn desenvolupant les 
seves pròpies estratègies enfocades a contenir l'escalfament global i, en aquest sentit, considera un exemple la proposta del 
Regne Unit de reduir les seves emissions en un 60%, en relació als nivells de 1990, per al any 2030. Segons WWF, aquestes 
estratègies i plans d'acció haurien integrar-se en el procés internacional si realment es vol assegurar un acord ambiciós, just 
i vinculant en la COP17 a Sud-àfrica. Juan Carlos del Olmo, secretari general de WWF a Espanya, ha declarat: "El positiu de 
Cancún és que, a diferència de Copenhaguen, on es va imposar la llei del més fort en l'últim moment, aquí s'ha demostrat 
que amb voluntat política i negociació es pot arribar a un acord dins el marc de les Nacions Unides, l'únic possible ". I va 
afegir: "El negatiu és que, malgrat els avenços a Cancún, encara no tenim un acord vinculant que obligui a reduir les 
emissions en la magnitud necessària, i queda un enorme treball per traslladar a mesures concretes que s'ha acordat". 
 
Font: 
Portal medi ambient (13 desembre 2010) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8960/wwf_considera_cancun_un_paso_positivo_pero_insuficiente_para_s
alvar_el_clima/ 
 
Pobles indígenes preocupats per les negociacions 
Representants de diverses comunitats indígenes del món van expressar la seva tristesa i preocupació pel rumb que prendran 
les negociacions a la recta final de la COP16. Van coincidir en que ells seran els més afectats si no s'aconsegueixen resultats 
incloents. En les últimes hores de sessions de la 16 Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides 
sobre el Canvi Climàtic (COP16), membres de grups indígenes australians, nord-americans, canadencs, africans i 
llatinoamericans van mostrar la seva disconformitat davant el rumb que han pres les negociacions En aquest sentit, van 
presentar tres dels seus propostes que, van dir, fins al moment han estat acceptades pel govern mexicà. No obstant això, 
"malauradament, no hi ha arribat a l'última instància", van assegurar. Aquests projectes inclouen una major participació 
indígena, la formació d'un grup consultor format per integrants d'aquest sector i la creació d'un fons de finançament que 
avali els seus projectes. D’acord amb el que s’ha dit anteriorment, van expressar la seva desaprovació davant la iniciativa 
REDD +, ja que, van assegurar, "nosaltres som amos dels boscos perquè en aquests vam néixer i vivim", va sentenciar 
Nanta Mpaayei, presentant dels indígenes de Kenya. Van fer una crida a les parts perquè el document final respecti els seus 
drets ja que encara que fins ara han existit avenços, aquests no són suficients. 
 
Font: 
Portal medioambiente (13 desembre) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8962/pueblos_indigenas_preocupados_por_las_negociaciones/ 
 
En dies passats el president Bolivià Evo Morales va declarar d'abandonar el Protocol de Kyoto seria provocar 
un genocidi i ecocidi. 
El passat 8 de desembre la delegació boliviana s'havia aixecat de reunions que s'estaven duent a terme a Cancún a causa 
del curs impropi d'aquestes. 
 
Pel que sembla la presa de decisions oficials s'està fent de forma repartida dins de reunions informals que només han portat 
a confusió i a donar-li a la reunió de Mèxic un to menor a l'esperat.  
 

Precedent davant el món 
Les declaracions les va fer Morales el cap de setmana passat com 
a crítica davant la postura dels països industrialitzats que pretenen  
suprimir el protocol que té com a finalitat reduir les emissions       
mundials de gasos d'efecte hivernacle. El president bolivià 
assegura que "No és possible que algunes potències de molt 
desenvolupament industrial vulguin portar al ratllo el Protocol de 
Kyoto. Aquesta és una norma internacional aprovada per tot el 
món, que permet la reducció de gasos d'efecte hivernacle, per tant 
aquestes polítiques estan orientades a disminuir l'escalfament 
global. Abandonar el Protocol de Kyoto seria aplicar el genocidi i 
ecocidi i això seria greu per a la humanitat. "El president bolivià va 
sostenir que no és possible que algunes potències imposen 
novament un document com el de Copenhaguen, COP15, que a 
finals de 2009 va tendir a la abolició del Protocol de Kyoto, i que 
això no es pot permetre. Cal destacar que siguin els països nois, 
que són els menys contaminants, els que demanen per un acord 
seriós i incloent que permeti reduir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle.  Foto: El País 
 

Com ve declarant seriosament en fòrums i congressos internacionals, la societat viu en un sistema malalt, causant d'una 
sèrie de danys en la seva majoria irreparables i que requereix d'alternatives reals. Una situació tan crítica en la qual la 
ciència ja contempla l'extinció de la raça humana, tal com li ha passat a milers d'espècies del passat. 
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COP16, sense rumb  
Si bé la COP16 ha mostrat importants investigacions que revelen els seriosos danys causats al planeta per l'ésser humà, és 
poca l'atenció que s'ha prestat a aquests treballs en els quals s'han invertit centenars de milions i invertit milers d'hores de 
treball. Durant les últimes dues setmanes de conferència institucions de caràcter mundial han fet èmfasi en la manca de 
coneixement i suport cap a la difusió del tema del canvi climàtic dins de la població, així com l'absència d'estratègies clares 
perquè aquesta informació arribi al públic i així generar un impacte real en la societat. Actualment hi ha centenars 
d'organitzacions a nivell mundial que fan importants tasques a favor del clima, del medi ambient i de les espècies, però la 
seva rellevància segueix sense moure les fibres dels grans formadors d'opinió, els governs i les empreses que només tenen 
com a meta complir els seus plans financers de cada any. Aquesta lectura es pot fer quan en les rodes de premsa 
d'aquestes organitzacions la presència de la premsa és mínima. Contrari a les presentacions de caps d'Estat o delegacions 
nacionals, o organitzacions de les Nacions Unides on l'assistència és massiva. 
 
Ban Ki-moon, secretari de les Nacions Unides va dir que la voluntat política estava mobilitzada a Cancún. Però la realitat 
sembla ser molt diferent davant l'absència dels caps d'Estat qui són en primera instància els representants de les nacions i 
els que donen el suport a les polítiques adoptades per frenar la delicada crisi climàtica que enfronta el planeta. La més 
interessant de laCOP16 és que està sent realitzada en un país que augmenta els seus riscos en temes de drets humans i que 
segons analistes presenta una manca real de governabilitat, així com una crisi social i econòmica, on 3 de cada 4 mexicans 
consideren que viuen pitjor que a 2009 
 
El clima ha canviat, és un fet 
Mentre els escèptics i indiferents fan poc per canviar, actualment Europa passa per una onada de fred molt impròpia de les 
condicions climàtiques d'aquesta època. Alemanya es troba sota la neu, zones de França ja han presentat nevades de més 
de 25 centímetres. Així mateix les vies Europees estan gairebé intransitables per les dures condicions del clima. És final de la 
tardor, i el clima actual representa el cru hivern de mitjans del mes de gener. 
 
A Colòmbia s'ha declarat l'emergència nacional per la forta onada de pluges que afecta el país des de fa diversos mesos. 
Pakistan es va enfrontar a les pitjors inundacions de la seva història que va deixar milions de desplaçats i milions d'hectàrees 
sense ús a mig termini. De la mateixa manera, Europa ha vist més tornados en un any des que es tenen registres i l'època 
d'huracans del Carib començar i acabar en dates molt distants a les mesures pels científics. 
 
Economia contra benestar. 
Mentre Cancún avança, i els mars s'acidifiquen amenaçant la seguretat alimentària dels pobles, els estats desenvolupats 
segueixen causant seriós dany al planeta. Per exemple, Europa va allargar les subvencions al carbó fins al 2018, en contra a 
tota expectativa mediambiental. De la mateixa manera el govern va signar el nou acord d'energia nuclear tan criticat per 
l'oposició i que augmenta impostos per a la futura implementació de les energies renovables, evidenciant una clara visió de 
negoci davant del tema, molt per sobre dels interessos d'un país que ha rebut seriosos atacs contra la seva llibertat 
d'expressió i manifestació durant els últims mesos. Situació similar passa a Espanya on empresaris corruptes i amics del 
govern són els que vénen rebent subsidis per part de l'Estat per a les seves pràctiques il·legals en les mines de carbó a 
cel obert. Estats Units, per la seva banda, va negociar amb empreses finançadores de campanyes contractes multimilionaris 
per a la construcció de centrals nuclears, així com aquestes empreses han fet esforç importants perquè les lleis ambientals 
no passin al Senat d'aquest país. 
 
No morir en l'intent 
Mentre el Protocol de Kyoto, que els Estats Units, el major emissor de gasos nocius a l’atmosfera, resisteix subscriure, com 
un document de conclusions de la I CMPCC, concertat i redactat per representants d'organitzacions socials i indígenes de 
147 països a l'abril passat a Bolívia, demanen la reducció d'emissions de gasos verinosos fins que la temperatura global 
redueixi en un grau centígrad per al 2020.China, per la seva banda, té zones del seu territori que són gairebé impossibles de 
recuperar a causa de la contaminació d'aquests llocs, així com segueix realitzant exploracions petrolieres a gran escala per 
consolidar la seva dependència dels combustibles fòssils amb l'únic propòsit de créixer econòmicament. Queda un dia de 
plenàries i la redacció d'un document final a Cancún, on les expectatives superen la realitat i en on no es té un mapa de ruta 
clar a seguir davant el canvi climàtic. Sembla ser que l'únic que pot fer la societat davant la indiferència dels governs és 
asseure's a veure per la finestra com cauen les il·lusions i els somnis sota les fortes i cada vegada més freqüents pluges 
torrencials que cauen a tot arreu del món. Esperem què passarà avui a Cancún ... ja els explicarem. 
 
Font: 
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Per a un ciutadà interessat en els temes ambientals, el desenvolupament de la Cimera de Cancún, la poca cobertura de les 
seves discussions o la quasi absència dels presidents del món, hauria d'omplir d'incertesa. El canvi climàtic al costat de la 
pobresa i l'aigua potable són els grans temes d'aquest segle. I aquesta trobada de nacions, era vist com un esforç 
fonamental, per sortir amb idees o acords en benefici de la vida humana i la de la resta de les espècies del planeta. Però 
que va ser, el que des d'un principi assenyalaven els analistes polític / ambientals , que aquesta cimera poc anava aportar 
en la solució d'aquesta gran preocupació com és el tema del canvi climàtic?. Els avui, cables secrets de Wikieaks, ens 

 
Wikileaks i la Cimera de Cancún 

 



expliquen, ell perquè la Cimera de Cancún es percep com un disminuït esforç. Per aquesta data, fa un any, es va celebrar a 
Dinamarca, la XV Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic, anomenada també Cimera de Copenhaguen. Després de 
la trobada, es van succeir, múltiples retrets i acusacions bilaterals, per la forma com van ser portats els acords en aquesta 
cimera. Pel que sembla, a les nacions més contaminants els call de sorpresa, els acords vinculants que es van proposar, que 
per descomptat no van assumir i el cost polític que els ocasionà, mediàticament a aquests governs per la seva no-
compromís, davant l'agressiva contaminació atmosfèrica que ells mateixos produeixen. Aquest risc, no estaven disposats de 
nou a córrer i molt menys exposar a la figura dels seus presidents per prendre una decisió en lloc. Igual, el tema ambiental, 
aquesta variable, els treia, els desencaixada de l'enfocament geopolític, amb que fins ara s'han manejat en la diplomàcia 
internacional. Ens referim al vell paradigma post guerra freda, el model Kissingeriano, que és com se segueixen portant els 
jocs de poder entre les nacions desenvolupades. Les filtracions d'Wikieaks, van posar al descobert documents post Cimera 
de Copenhaguen, que ratifiquen el que ja sabut. A la "alta diplomàcia" el tema ambiental no és la prioritat (només és bo per 
al discurs) i des de la Cimera a Dinamarca, els blocs de poder, van condemnar al fracàs a la Cimera de Cancún. Revelador, 
un paràgraf, d'un els documents classificats, on França expressa la seva posició davant el que ha passat a la Cimera de 
Copenhaguen. "... L’ambaixador a París, Charles H. Rivkin, es reuneix amb el llavors ministre francès de Desenvolupament 
Sostenible, Jean-Louis Borloo, figures rellevants durant anys en la negociació del clima. Borloo, afirma que és un error 
europeu insistir en el concepte de "legalment vinculant", just el contrari del que havia dit la comissària una mes abans. El 
ministre va considerar que Copenhaguen havia fallat perquè el tema s'havia tractat de manera "massa occidental i massa 
europea", enfocat per països que sí que estan disposats a cedir sobirania com ho van fer els europeus després de la Segona 
Guerra Mundial amb la creació de la UE. El ministre considera impensable això per a grans economies emergents i reclama 
un grup de vuit països que arribi a un acord. Borloo suggereix "Alemanya i França, EUA, Xina, Índia, Brasil, Algèria, Etiòpia (i 
possiblement Sud-àfrica)". Deixa fora en la seva llista a la UE i revela un dels grans problemes europeus a Copenhaguen: la 
lluita d'egos ". A manera de conclusió: Cal un nou ordre mundial, sota la premissa que l'ambiental, és el tema del segle 
XXI. Que enllumenat, el naixement d'una diplomàcia verd / blau. Les futures cimeres sobre els temes ambientalistes, seran 
útils, si es dissenyen des d'una perspectiva subregional, subcontinental o bilateral, entre països que comparteixen el mateix 
bioma. Els ciutadans preocupats pels problemes ambientals, l'últim que necessiten són cimeres mundials. L'acció està en el 
micro. Hi ha molt per fer des del local, des de la quotidianitat. 
 
Font: 
Portal medioambiente (15 Desembre) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/8975/wikileaks_y_la_cumbre_de_cancun/ 
 
Especulant que és gerundi 
El passat setembre, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO, per les sigles en anglès) 
anunciava en un comunicat de premsa que 925 milions de persones al món patien fam. Encara que s'ha aconseguit baixar 
dels 1.023.000 comptabilitzats el 2009, l'actual xifra segueix sent "inacceptablement alta", segons la pròpia 
organització. Entre els factors que van influir per a aquest significant descens, la FAO destaca el creixement econòmic en 
alguns països i la reducció en els preus dels aliments. Tot i així, i malgrat les bones notícies, res està sent com abans de la 
crisi alimentària de 2008. La mateixa FAO advertia el desembre del 2009 que els aliments mantenien preus elevats. Segons 
una escala que confecciona aquesta institució, al novembre de 2009 l'índex de preus dels aliments va mantenir una mitjana 
de 168 punts. Aquest nivell va ser un 20% inferior al màxim històric de juny de 2008, quan la crisi mundial en els preus 
estava en ple apogeu. No obstant això, abans de 2007, aquest valor no va superar els 120 punts i durant la major part del 
temps es mantenia per sota dels 100. Aquestes xifres indiquen clarament que, en els darrers anys, els aliments han 
experimentat increments espectaculars en els seus preus que amenacen la seguretat alimentària de milions de persones. 
 
Per què seguien els preus elevats?  
"Limitar o prohibir els mercats especulatius pot portar més inconvenients que avantatges". La FAO, fidel als interessos dels 
qui controlen els recursos agrícoles per enriquir-se, va enumerar els factors que al seu parer ocasionar la pujada. Per 
exemple, aquesta organització va justificar que l'augment el 2007 i 2008 va ser induït per les males collites, la reducció de 
les reserves mundials de cereals, l'alça en els preus del petroli i el desviament de cultius per alimentar dipòsits de cotxe en 
detriment dels estómacs humans (agrocombustibles). També per les restriccions a l'exportació imposada per alguns països 
quan va esclatar la crisi dels preus, la debilitat del dòlar i l'especulació en els mercats financers. A finals de 2009, per contra, 
les reserves de cereals s'havien recuperat, les exportacions eren més adequades i el preu del petroli havia baixat, llavors per 
què seguien els preus elevats?Com moltes organitzacions i molts experts han indicat, dues de les causes assenyalades per la 
FAO serien el detonant que ha empès la humanitat a una etapa d'aliments cars: els agrocombustibles i la inversió en els 
recursos agrícoles. L'organització GRAIN cita que els diners especulatiu en aliments va créixer dels 5.000 milions de dòlars el 
2000 als 175.000 el 2007. Nombroses fonts bibliogràfiques informen que inversors i empreses han especulat en la compra 
de terres i collites ja que aquesta activitat genera espectaculars dividends. La FAO és conscient d'aquest fenomen. Al juny 
reconeixia la influència de l'especulació en aliments en la crisi del 2008, però al mateix temps indicava que "... limitar o 
prohibir els mercats especulatius pot portar més inconvenients que avantatges". "L'augment del 30% en el preu del pa va 
originar a Moçambic disturbis que han deixat a diversos morts "En els mesos d'agost i setembre de 2010, en la borsa de 
futurs de Chicago (el principal niu d'especuladors) el blat patia un increment del preu d'un 60-80% respecte al mes de juliol. 
Pel que sembla, alguns brokers van veure una oportunitat d'or en la prohibició de les exportacions de blat a Rússia i 
l'escassetat en altres països com Ucraïna i Canadà.  
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Les multinacionals alimentàries també van reaccionar davant la por de l'escassetat. Per això van realitzar contractes de 
futurs i acaparar tones de blat. Els preus, lògicament, van pujar i els països de l'Àfrica van exigir a la FAO solucions en la 
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volatilitat dels mateixos. L'augment del 30% en el preu del pa va originar a Moçambic disturbis que han deixat a 
diversos morts. Encara no són més notícia que els exabruptes de Mourinho i les cantarelles de Belén Esteban, però tot és 
qüestió de temps. El blat de moro també s'ha incrementat un 40%, l'arròs un 7% i aquesta tendència alcista, si segueix, 
podria arrossegar a altres aliments bàsics i matèries primeres com els pinsos. Aquesta volatilitat obligarà als 77 països més 
pobres del món a gastar-se un 8% més de diners a comprar aliments. Més puces per als gossos prims.  
 
El cafè i la voràgine especuladora  
D'altra banda, el cafè tampoc s'ha escapat d'aquesta voràgine especuladora. A finals de setembre, l'ONG espanyola 
ESPANICA-que importa cafè de comerç just des de Nicaragua-informava als seus socis que els preus internacionals del 
cafè estaven creixent pel fet que els grans operadors s'estaven aprovisionant de quantitats importants de gra. És possible 
que aquest recull de cafè sigui per introduir posteriorment al mercat, reduint els preus a nivells de fam i ofegant a milions 
d'agricultors i petits competidors. Malgrat tot, diversos experts de països membres de la FAO, reunits també a finals 
de setembre, van reconèixer que "les males collites inesperades en alguns dels principals països exportadors, seguides de 
mesures polítiques a nivell nacional i les maniobres especulatives, han estat els principals factors darrere de l'escalada 
recent dels preus mundials i de l'elevada volatilitat present, més que les lleis del mercat global. "Els experts es van 
comprometre a" explorar enfocaments alternatius per mitigar la volatilitat ", van mirar de reüll el totpoderós" Déu Mercat ", i 
és més, ho van excusar." Aquesta volatilitat obligarà als 77 països més pobres del món a gastar-se un 8% més de diners a 
comprar aliments. "L'octubre de 2010, la situació dels preus va provocar un lleuger canvi de plantejaments. El Comitè de 
Seguretat Alimentària de la FAO va demanar" ... actuar de manera urgent en qüestions clau relacionades amb la seguretat 
alimentària i la nutrició com la tinença de la terra i les inversions internacionals en agricultura, la volatilitat dels preus dels 
aliments ... "i va demanar examinar" les causes i conseqüències de la volatilitat dels preus alimentaris , incloent les 
pràctiques que distorsionen el mercat i els vincles amb els mercats financers ... "Des de la FAO i altres estaments com la 
Comissió Europea, al·leguen que una crisi com la de 2008 queda lluny. Afirmen que hi ha disponibilitat, que hi ha reserves 
suficients i fins i tot la FAO assenyala que la previsió en la producció mundial de cereals per a 2010 podria ser la tercera 
major registrada fins avui. Però tot i així i malgrat l'optimisme, els preus dels aliments estan pujant per més valeriana que 
injectin des de Brussel.les i Roma. 
 
El "Déu Mercat"  
"Els preus dels aliments estan pujant per més valeriana que injectin des de Brussel.les i Roma" A principis de novembre de 
2010, a l'Estat espanyol, alguna marca de pasta ja va comunicar augments del 15% per a inicis de 2011, com a 
conseqüència de la pujada del preu del blat. Els supermercats i distribuïdors, amos i senyors de la cadena alimentària, 
també han vaticinat increments en els preus de certs productes. Per això en èpoques de crisi, tocarà gratar més si és 
possible el malmès butxaca o menjar directament pedres del riu, mentre esperem les " exploracions d'enfocaments 
alternatius per mitigar la volatilitat ", que estan realitzant alguns afortunats buròcrates de la FAO, que segurament meritaran 
salaris astronòmics que evitaran qualsevol patiment a l'hora d'omplir els seus frigorífics. Les plenes reserves i les superbes 
collites ja no serveixen per aplacar la voracitat i l'avarícia d'uns pocs als quals no els importa que la gent mori de inanició. 
Els estaments públics en totes les seves dimensions i galàxies, tampoc estan disposats a frenar les pràctiques criminals del 
"Déu Mercat" i molt menys a separar l'agricultura i l'alimentació de tota depravació mercantilista. Multinacionals, inversors, 
bancs i brokers seguiran sent els amos del cotarro, caigui qui caigui, s'aprimi qui s’aprimi. És per això que seguiran tenint la 
culpa les males collites tot i que no hi ha males collites. També els països que limiten les seves exportacions en moments de 
risc, encara que això és el que farien tots si poguessin. Perquè resulta més pràctic mirar a un altre costat i tirar pilotes fora, 
d'incentivar una sobirania alimentària que garanteixi aliments de qualitat i reactivi el teixit rural a cada ciutat, nació, estat o 
continent. 
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Unió Europea: 
 
Ecologistes demanen als ajuntaments reduir el "brutal i irresponsable" ús de les llums de Nadal 
Diverses associacions d'ecologistes han demanat als ajuntaments la reducció del "brutal i irresponsable" ús de les llums 
nadalenques, que en els últims anys s'han començat a encendre a Espanya "abans de temps" i que poden arribar a suposar 
un consum mitjà de fins a 30 milions d'kilowats. En aquest sentit, la responsable de la campanya d'energia i canvi climàtic 
de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha criticat en declaracions a Europa Press la "escassa conscienciació" dels consistoris 
espanyols que, cada any, "en lloc d'apostar per l'austeritat, augmenten el consum ".Malgrat l'increment en l'ús de les 
energies renovables - fins a setembre, un 36% del total de l'energia consumida a Espanya era d'aquest tipus, segons dades 
del Ministeri d'Indústria -, Pizzinato entén que els ajuntaments han pres una " decisió equivocada "." En els últims anys, tots 
ells han passat a posar més bombetes, perquè com les d'estalvi consumeixen menys, pensin que poden utilitzar un nombre 
més gran. Els ciutadans, en època de crisi, no veurien malament aplicar l'austeritat en el consum energètic i que es desviï 
els diners a coses de més urgència per a la població ", ha assenyalat. 
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Segons dades de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA), el consum mitjà de la il·luminació nadalenca a 
Espanya és equivalent al d'una ciutat de 100.000 habitants durant un mes i suposa l’emissió de prop de 15 milions de 
quilograms de CO2 . A tot aquest consum cal sumar, a més, el derivat de la il·luminació dels centenars de grans centres 
comercials i aparadors de les ciutats, que pot ascendir a una quantitat "equivalent o superior a aquesta". Segons aquest 

15 MILIONS DE 'QUILOS' DE CO2 

 



institut, limitar l'ús de les llums al període comprès entre el 15 de desembre i el 6 de gener, des de les set de la tarda a la 
mitjanit (a excepció dels dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, en que funcionarien tota la nit) permetria estalviar uns 10 
milions de quilowatts. L'organització ecologista WWF també compta amb una proposta per reduir aquest consum. Així, entén 
que les dates i horaris d'encesa serien claus en aquest tema, pel que demana que la il·luminació nadalenca es retardi i 
programi "de manera més ajustada a la celebració de les festes". 
HORARI LIMITAT 
Un exemple de proposta de WWF inclouria horaris d'encesa de les 19.00 a les 22.00 hores des del 15 de desembre fins al 24 
del mateix mes. Així mateix, des del 24 de desembre fins al 6 de gener, anirien de 19.00 a 24.00 hora, mentre que els dies 
24, 25 i 31 de desembre, així com el 5 de gener, podrien funcionar durant tota la nit. 
Per a un portaveu d'aquesta organització ecologista, la política dels ajuntaments "no són les més sensates" tant des del punt 
de vista econòmic com ambiental. "Són precisament les institucions públiques les primeres que haurien de donar exemple, 
sota el marc de la crisi climàtica mundial, amb polítiques responsables per racionalitzar el consum, millorar l’eficiència 
energètica i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle", ha assenyalat. 
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Préstec milions per Enel Green Power 
El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i Enel Green Power (EGP), signat a la capital italiana els primers 440 milions d'euros a 
terminis d'un préstec de 600 milions d'euros per al finançament de l'empresa, l'AM programa d'inversió de tres anys en 
Itàlia. Recentment es cotitzen a la borsa de valors, EGP és una filial de l'explotació del grup Enel en el sector de les energies 
renovables i alternatives. 
 
En concret, els problemes de funcionament EGP, l'AM programa d'inversions 2011-2013 se centren en la instal.lació de 840 
MW de nova capacitat d'energia renovable mitjançant la construcció de parcs eòlics de petita i mitjana escala i les plantes 
fotovoltaiques en 50 localitats de Itàlia, però en gran part concentrada al sud. El cost total de l'EGP, l'AM programa 
d'inversió de tres anys serà del voltant d'1 260 milions d'euros, gairebé la meitat dels quals seran coberts pel préstec del 
BEI. El préstec entra en una de les àrees prioritàries del BEI, l'AM d'acció: finançament de projectes en el sector de l'energia 
que contribueixen a augmentar la capacitat de generació de fonts alternatives. Aquestes operacions serveixen per 
diversificar les fonts d'energia, reduir l'impacte mediambiental i millorar l'eficiència global amb l'objectiu de millorar 
l'estabilitat a llarg termini del subministrament de energia. L’operació contribuirà a l'aplicació de la Unió Europea, l'AM 
Estratègia 2020,que inclou l'objectiu mediambiental de reduir les emissions de CO2 en un 20% en els propers anys. 
 
El BEI 
El Banc Europeu d'Inversions dóna suport a la política i els objectius estratègics de la Unió Europea per la concessió de 
préstecs a llarg termini per projectes econòmicament viables. El BEI, els accionistes són els oficials administratius de la UE, 
l'AM 27 Estats membres, i Itàlia és un dels quatre més importants, juntament amb el Regne Unit, Alemanya i França, cada 
un amb un 16,2% del capital. 
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Emissions de carboni 
Les emissions són un dels problemes per fer front al canvi climàtic, per donar solucions parcials es va elaborar una 
estratègia que pot ajudar a reduir, sinó un fet d'enfrontar és que està més relacionat amb guanyar diners. Quan una 
empresa redueix la seva petjada de carboni, pot fer-ho a través de diverses formes, una d'elles és el sistema de comerç de 
carboni. 
 
Però les emissions reals romandre sense solució. Contaminants segueixen sent el mateix quan es trobi, i redimir la seva 
contaminació en una altra part del món. El sistema de comerç té la intenció d'esdevenir un instrument financer que pot ser 
manejat en tots els mercats d'accions. 

9

 
La mitigació de CO2Europa com un dels majors contaminadors del món s'ha desenvolupat en una bona forma del seu 
mercat de carboni que ha crescut significativament en grandària i sofisticació en els primers sis de les operacions. L'objectiu 
de la UE de Comerç d'Emissions (EU ETS) és assegurar que les reduccions de gasos d'efecte hivernacle de les emissions que 
són necessàries en els sectors que participen es fan amb el mínim cost. "El mercat europeu del carboni és un 
mercat relativament jove que ha crescut ràpidament durant els primers sis anys de funcionament, tant en grandària i 
sofisticació. Amb una crisi climàtica i una crisi econòmica, el món més que mai necessita mitjà rendible de reduir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle, "va dir Connie Hedegaard Comissionat per a l'Acció Climàtica sobre els mercats de 
carboni en el continent. La UE considera molt important per garantir el mercat, ja que pot expandir-se i ser invocada per 
donar un senyal de preu del carboni no falsejada. I per assegurar el mercat com les condicions del comerç just i eficient, per 
a tots els participants del mercat s'ha de donar. Això es pot aconseguir per la transparència, així com mitjançant la 
prevenció i sanció de faltes de conducta del mercat, en particular, operacions amb informació privilegiada i manipulació del 
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mercat. El mercat de carboni és un discurs directe a les empreses per ser justos amb el medi ambient en un sentit racional, 
però dóna l'opció d'esdevenir un contaminador més gran mentre que el comerç s'està fent. Mercat de la seguretat important 
establir salvaguardes per reduir al mínim el risc que el mercat de carboni s'utilitza com un vehicle per a altres activitats 
il·legals, com ara el frau de l'IVA. La Comissió Europea examina si el mercat de drets d'emissió està suficientment protegit 
contra les operacions amb informació privilegiada i la manipulació del mercat. El comerç de derivats de drets d'emissió i 
altres unitats que majoritàriament pertany a la regulació dels mercats financers es poden utilitzar per al compliment en l'ETS 
de la UE (actualment RCE i URE). No obstant això, la negociació al comptat de drets d'emissió no està regulada actualment 
a la UE, mentre que un grapat d'Estats membres han decidit individualment a ampliar les normes aplicables a les operacions 
amb instruments financers a aquestes prestacions quan es negocien en els mercats comptat establir dins dels seus 
jurisdiccions. El mercat al comptat és relativament limitada i no representi més del 20-25% del volum total negociat en el 
mercat europeu del carboni en 2009. 
 
De cara al futur 
Durant el 2011, el nivell actual de supervisió del mercat i , en particular les opcions disponibles per millorar serà forta 
revisat. El comerç de carboni pot ser establert com una estratègia global per reduir les emissions de carboni i un mercat just 
i segur ha de ser concebut. Per assolir aquest objectiu és important crear una forma de protegir a salvar a aquest nou 
mercat. Per això, a Europa hi ha el Mercat d'Instruments Financers, MiFID, una llei que dóna a la regulació dels mercats 
financers a la zona euro, amb la finalitat de protegir tant als inversors i les empreses en les transaccions i la concessió d'un 
mercat sòlid 2011 serà l'any per posar a prova l'estat actual. Si hi ha alguna amenaça pot ser una proposta legislativa fet 
sinó que s'ha de basar en una anàlisi acurada i avaluació d'impacte. El benefici de salvaguardes que garanteixen la integritat 
del mercat es sospesar acuradament contra qualsevol impacte negatiu sobre la liquiditat i l'accés al mercat de carboni per 
als diferents participants. 
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Espanya 
 
Pèssim auguri nuclear 
Es compleix avui, 29 de desembre, un any just des que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç posés en marxa oficialment 
el procés del cementiri nuclear centralitzat (ATC, en l'argot nuclear) per als residus radioactius d'alta activitat de les centrals 
nuclears espanyoles i el seu centre d'experimentació nuclear associat. Per aquelles dates, fa un any, i fins i tot alguns mesos 
abans, el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, i el Secretari d'Estat d'Energia, l'ara dimitit Pedro Marín, es mostraven molt 
ufanosos i feliços davant de tot tipus de fòrums vaticinant que el procés del cementiri nuclear s'hauria culminat en "4 o 5 
mesos" i que hi hauria "bufetades" entre els pobles espanyols per quedar-se amb el cementiri nuclear. 
 
Pronòstics fallits, com es pot comprovar. Sobre les "bufetades" entre els pobles, més aviat poques. Dels 8.114 municipis que 
actualment hi ha a Espanya (segons l'INE, a 2010.01.01), només 8 són candidats per al "concurs de l'ATC" (el 0,09% del 
total de municipis). Per descomptat, no és per tirar coets. I això malgrat la intensa campanya del Ministeri d'Indústria i de 
l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA) ensenyant el talonari per temptar els alcaldes amb grans sumes de 
diners públics i falses promeses de desenvolupament i prosperitat al municipi que albergués el cementiri nuclear. 
 
Sobre el que "això estarà resolt en 4 o 5 mesos", què dir. Res de res. L'any 2010 ha acabat sense que el Ministeri d'Indústria 
hagi aconseguit avançar en el seu propòsit, sinó tot el contrari. El que sí s'ha constatat és un ampli rebuig social, territorial i 
polític al cementiri nuclear, i que TOTS els governs autonòmics i els parlaments de les comunitats autònomes amb algun 
municipi candidat hagin mostrat frontalment la seva oposició a aquesta instal.lació. Al ministre endeví li agrada fer molts 
vaticinis, sempre pronuclears. El passat 18 de febrer va pronosticar en el ple del Congrés dels Diputats que "l'energia 
nuclear serà un dia una renovable més", a l'argumentar que en el futur podran utilitzar com a combustible els residus que 
s'emmagatzemen en el cementiri nuclear centralitzat. Encara que en això és poc original, ja que és el mateix que porten 
pregonant molts pronuclears des de fa gairebé 50 anys, i ... encara estem esperant alguna notícia sobre això. A veure si els 
Reis Mags li porten al Govern la intel·ligència política suficient per entendre que el que s'ha de fer és posar en marxa un pla 
urgent de tancament progressiu de les nuclears. Només així podrà generar un ampli consens social, territorial i polític al 
voltant de la qüestió dels residus radioactius i, paral·lelament, eliminar un gran obstacle cap a un sistema energètic 100% 
renovable, eficient i intel·ligent. 
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La directora general d'Indústria i Mercats Alimentaris del MARM, Isabel Bombal, ha destacat, durant la inauguració de les III 
Jornades sobre aliments ecològics i gastronomia, que el nombre d'indústries ecològiques a Espanya s'ha multiplicat per 61 
entre 1991 i 2009.Cataluña, Andalusia, el País Valencià, la Regió de Múrcia, Aragó i Castella-la Manxa són les comunitats 
que concentren el 71% de l'estructura industrial ecològica. 1,6 milions d'hectàrees ecològiques, A més, Isabel Bombal ha 
subratllat que Espanya ocupa el primer lloc en la Unió Europea en superfície dedicada a l'Agricultura Ecològica amb més de 
1,6 milions de hectàrees. La directora general ha destacat l'aposta del MARM per la agricultura ecològica per motius de 

El nombre d'indústries ecològiques s'han multiplicat per 61 en els últims 20 anys 

0
 

http://www.holaverde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=800&Itemid=1


sostenibilitat del medi rural, de protecció de les superfícies de cultiu i de l'entorn mediambiental, per raons d'imatge, 
prestigi, diferenciació i defensa d'unes gammes d'aliments d'alta qualitat produïts a Espanya. Isabel Bombal ha assenyalat 
que la producció ecològica ja està implantada en tots els continents, però el consum d'aliments i begudes ecològics està 
molt concentrat en uns pocs països molt desenvolupats, de manera que s'estableix una clara diferenciació entre països 
productors (i exportadors) i els consumidors (o importadors). Bombal ha subratllat la necessitat de comunicar els atributs 
dels aliments ecològics, emfatitzant el que són, el que aporten, prescindint de comunicacions comparatives amb altres tipus 
d'aliments convencionals. Només així, es podran establir les polítiques i estratègies més convenients de diferenciació, i a 
partir d'aquestes, els més adequats plans de màrqueting integral. La directora general ha destacat que les estratègies de 
màrqueting orientades a aconseguir un creixement sostingut del consum d'aliments i begudes ecològics, hauran de fixar 
com a "objectiu": la incorporació de consumidors convencionals, un major nombre de clients convencionals compradors de 
ecològics, així com una major amplitud de gammes d'aliments ecològics adquirits. El canal HORECA En relació amb el 
desenvolupament del mercat interior d'aliments i begudes ecològics, Isabel Bombal ha indicat que Espanya haurà de buscar 
una oferta o cistella de productes ecològics equilibrada i suficient, en la que tinguin la deguda presència i proporció dels 
principals aliments i begudes propis de la dieta alimentària espanyola, tant d'origen vegetal com animal .També ha 
assenyalat que hi ha una important corrent exportadora (50% de la facturació industrial s'exporta) i és bastant alt el grau 
d'internacionalització (el 32% de les empreses són exportadores).Tres sectors (Fruites i hortalisses, oli i vi) ja suposen el 
74% de les exportacions. Pel que fa al canal HORECA la directora general d'Indústria i Mercats Alimentaris del MARM ha 
subratllat que representa una quota del 2 per cent respecte al total del mercat interior d'aquests productes. 
Finalment la directora general ha destacat que l'estratègia de foment de l'AE es destina al desenvolupament del mercat 
interior, millorant les estructures de comercialització en el mercat interior i incrementant la informació del ciutadà sobre 
aquest tema del mètode de producció com principal mesura de promoció. A més, ha subratllat la importància que l'aliment 
ecològic sigui accessible als consumidors en tots els canals de la distribució i amb una oferta atractiva i suficient. 
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Rosa Aguilar recull les impressions de diferents organitzacions sobre la Cimera del Clima de Cancún 
La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Rosa Aguilar, ha mantingut una ronda de contactes amb les organitzacions 
de la societat civil, sindicats, ONG i empreses presents a la Cimera del Clima que se celebra a Cancún del 29 de novembre 
al 11 de desembre. Així mateix, ha mantingut reunions amb els representants de les àrees de canvi climàtic de les 
comunitats autònomes desplaçats a la Cimera. Aquestes trobades regulars tenen com a finalitat mantenir informats els 
representants de la societat civil i comunitats autònomes espanyoles sobre els diversos aspectes de la negociació que es 
debaten en la Cimera del Clima, així com recollir les seves impressions i demandes al respecte. A més ha mantingut una 
reunió amb el President de la Confederació Sindical Internacional, Sharan Burrow, que ha valorat l'esforç que està fent 
Espanya per incorporar el principi de "transició justa" en els textos de la negociació. Dins del procés de negociacions la 
ministra ha mantingut igualment reunions bilaterals amb diversos països i ha participat en les consultes informals que la 
Presidència mexicà ha fixat per avançar i desbloquejar els temes que requereixen una decisió política. 
 
Fer política amb majúscules 
La ministra, que ha participat, el passat dia 8, en la primera reunió de coordinació de la Unió Europea, va destacar que, un 
cop realitzats els treballs tècnics, la negociació ha arribat al "moment de la política, de fer política amb majúscules" . "La 
lluita contra el canvi climàtic no pot esperar i, per tant, Cancún ha de complir els seus objectius amb un document que 
respongui a les necessitats actuals", ha assegurat la ministra. La delegació espanyola participa a Cancún amb l'objectiu 
d'ancorar els compromisos de lluita contra el canvi climàtic dins del marc Nacions Unides com a garantia per al control i el 
seguiment dels mateixos. Durant la jornada de dimarts passat, la ministra va participar també en un esdeveniment paral·lel 
organitzat per la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) i el Club de Madrid on s'han recollit les 
experiències d'èxit en matèria d'adaptació desenvolupades en la regió Llatinoamericana. Rosa Aguilar va destacar en aquest 
esdeveniment que l'adaptació ha de girar al voltant de tres eixos perfectament articulats, la informació, la prevenció i la 
integració sectorial amb visió de llarg termini. Altres esdeveniments on ha intervingut Espanya, a través de la directora 
general de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Alicia Montalvo, ha estat la sessió organitzada pel Govern mexicà sobre 
eficiència energètica. 
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Des de primera hora del matí, activistes de Greenpeace despleguen una pancarta de 100 metres quadrats a la Puerta de 
Alcalá (Madrid). Hi apareix un activista nu amb el lema "Necessito una reducció del 30%". Emmarcada en la campanya 'Estic 
calenta', amb aquesta acció l'organització ecologista recorda a la UE la necessitat que assumeixi un compromís unilateral de 
reducció d'emissions del 30% per 2020.Rosa Aguilar, ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí , va anunciar ahir a la 
cimera del clima de Cancún que Espanya dóna suport al compromís europeu de reduir les seves emissions en un 
30%. Després de mesos demanant aquest suport públic, Greenpeace celebra que el Govern espanyol s'hagi adonat de la 
necessitat de compromisos més ambiciosos per salvar el clima. Greenpeace espera que la delegació espanyola a Cancún 

Greenpeace "Escalfa" la Porta d’Alcalà per demanar a Europa que salvi el clima 
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tracti d'influir en altres països europeus perquè donin aquest primer pas que ja ha donat Espanya. "La Unió Europea ha 
arribat a aquesta cimera amb la mateixa estratègia que va fracassar a Copenhaguen: la de condicionar el seu objectiu de 
reducció d'emissions del 30% als compromisos de la resta de països. Multitud d'estudis avalen el pas al 30% i la UE ha de 
donar-lo en solitari, no hi ha temps per perdre "ha afirmat Aida Vila, responsable de la campanya Canvi climàtic i energia de 
Greenpeace, present en Cancún. Per a explicar la necessitat del compromís europeu de reduir un 30% les emissions per al 
2020, Greenpeace va publicar el vídeo "Estic calenta ', que ja han vist més de 100.000 persones a YouTube. A la segona 
setmana a Cancún va començar amb la petició del viceministre de medi ambient mexicà, Fernando Tudela, a la Comissària 
de clima de la Unió Europea, Connie Hedegaard, que la UE assumeixi un compromís de reducció d'emissions del 30% "per 
responsabilitat climàtica i perquè el 20% ja no representa un esforç ". Dimecres, parlamentaris europeus han ressaltat el seu 
suport al 30% en una roda de premsa i ja han estat moltes les veus de la indústria que durant aquests dies s'han unit a 
aquesta petició. A dos dies del final de la cimera, l'organització ecologista ha recordat als ministres la seva responsabilitat 
per aconseguir els següents acords a Cancún:  
 
Establir, en el text de Nacions Unides, l'objectiu global de mantenir l'escalfament global per sota dels 2 º C respecte a la 
temperatura preindustrial i alinear totes les accions i compromisos amb aquest objectiu. 
Reconèixer que els compromisos de reducció d'emissions actuals no són suficients per evitar arribar als 2 º C i acordar el 
procés per alinear les reduccions d'emissions per al 2020 i 2050 amb les recomanacions científiques. 
Establir un Fons Verd que gestioni les aportacions dels països industrialitzats en el marc de la lluita internacional contra el 
canvi climàtic. 
Establir les fonts innovadores de finançament a llarg termini que han de permetre assolir les quantitats necessàries perquè 
els països en desenvolupament abordin accions de mitigació i de protecció dels boscos efectives i s'adaptin a aquells 
impactes del canvi climàtic que ja són inevitables. 
Establir un mecanisme que redueixi les emissions provinents de la desforestació i asseguri la protecció de la biodiversitat i 
dels drets de les comunitats indígenes. 
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La revista "Desenvolupament Rural i Sostenible", presenta iniciatives sobre micologia i noves tecnologies 
posades en marxa en territoris rurals. 
El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha editat el número 7 de la revista "Desenvolupament Rural i Sostenible", 
una publicació dedicada a la divulgació de les iniciatives de desenvolupament rural i la presentació dels seus protagonistes: 
homes i dones que treballen amb il·lusió i esforç en la realització de projectes per a revitalitzar les zones rurals i crear teixit 
productiu i social. En aquesta edició, la revista recull un reportatge sobre el Projecte de cooperació interterritorial, 
subvencionat pel MARM "Micologia, conservació i desenvolupament", l'objectiu és la conservació de determinats boscos 
associats a la producció de bolets i tòfones, difonent els usos i aprofitaments d'aquests productes. També s'inclou un altre 
reportatge sobre el projecte pilot "Centres de gravació de dades en el medi rural", igualment finançat pel MARM i 
desenvolupat per la Fundació etnodiversitat en diversos municipis d'Osca, l'objectiu és fixar la població rural a través de la 
creació de centres d'ensenyament en el maneig de les noves tecnologies de la comunicació i la informació. En un altre 
apartat de la revista, la presidenta de la Federació d'Associacions de Dones Rurals "Sol Rural", Francisca Gago Aguilera, 
escriu sobre les iniciatives d'aquesta associació per promoure la participació de les dones rurals en el desenvolupament dels 
territoris, sota el prisma de la igualtat de gènere. 
 
En aquest sentit, Francisca Gago considera que el futur de la dona rural passa per l'ús de les noves tecnologies, la formació i 
l'aprofitament integrat i racional dels recursos. La revista també publica una entrevista a l'ex ministre d'Agricultura, Luis 
Atienza, actual president de la Xarxa Elèctrica d'Espanya, en la que subratlla la importància de les energies renovables en el 
desenvolupament social dels territoris rurals, i una col·laboració del professor de la Universitat Politècnica de València, Raúl 
Compés sobre la política de desenvolupament territorial. D'altra banda, el director general d'Agricultura i Desenvolupament 
Rural del Govern de les Illes Balears, Antoni Perelló Roig, analitza l'aplicació de la Llei de Desenvolupament Sostenible en el 
context insular balear, on adquireix especial importància la connexió dels sectors agrari i turístic , principalment a través de 
l'oferta de productes agroalimentaris de qualitat. La revista inclou com a separata cinc plans de Camins Naturals d'Espanya, 
amb informació pràctica sobre la seva localització, distància a recórrer, dificultat en el desplaçament i llocs d'interès. Aquests 
plans corresponen al Camí Natural del riu Segre i pantà d'Utxesa (Catalunya), Camí Natural de la Serra de Sant Quílez 
(Aragó), Camí Natural d'Itàlica (Andalusia), Camí Natural del Camp de Azálvaro (Castella i Lleó) i Camí natural de Muñigo a 
Covadonga (Astúries). 
Font: 
MARM (13 Desembre) 
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=40164_AH131210&p=1 
 

1

Estem a Santiago de Compostela, participant en el Fòrum Mundial de l'Educació. És la primera vegada que aquest 
esdeveniment, que va començar fa deu anys en el marc del primer Fòrum Social Mundial, arriba a Europa, i en aquest cas té 
un caràcter temàtic, de manera que totes les activitats estan girant al voltant de l'educació, la investigació i la cultura de 
pau. Un gran nombre d'activitats es desenvolupa en diferents espais culturals i la Universitat, amb tallers simultanis sobre 

Conflictes socio-ecològics a l'Auditori de Galícia 

2
 

http://www.greenpeace.org/espana/es/news/Greenpeace-Calienta-la-Puerta-de-alcala-para-pedir-a-Europa-que-salve-el-clima/
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/Greenpeace-Calienta-la-Puerta-de-alcala-para-pedir-a-Europa-que-salve-el-clima/
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=40164_AH131210&p=1


conflictes, sobre desarmament, model econòmic, informació i drets humans, etc. Des de la campanya de Conflictes i Medi 
Ambient de Greenpeace, hem participat en un taller que organitzem juntament amb el Centre d'Investigació per la Pau (CIP-
Ecosocial), i l'Observatori de Multinacionals a Amèrica Llatina (OMAL). El taller ha girat al voltant dels conflictes socio-
ecològics ia les experiències, plataformes i campanyes que neixen per enfrontar-s'hi. Des de les tres organitzacions hem 
intentat donar una visió de les causes i tipologies d'aquests conflictes, que són molt diversos. Tenim, per exemple, el 
problema d'una economia basada en els combustibles fòssils que genera una competència militaritzada per controlar les 
fonts del petroli i, en menor mesura, el gas. Això genera una proliferació de conflictes en, per exemple, Orient Mitjà. Tenim 
en altres casos un problema de pesca massiva que deixa a les comunitats camperoles i de pescadors sense mitjans de 
vida. O una mineria que està expandint les seves activitats sense control, sense seguretat per als treballadors, i contaminant 
i arrasant tot el que troba al seu cas. Hi ha casos extrems, com la competència per controlar els recursos de l'est de la 
República Democràtica del Congo, especialment el coltan (essencial per a la telefonia mòbil i altres indústries 
punteres).Aquesta és una de les guerres més cruels del món i el coltan és el motor que la mou i alimenta. Encara que cada 
cas és diferent, aquests conflictes es donen per tot el planeta i comparteixen una cosa fonamental: es deriven d'un model 
econòmic basat en la producció i consum massiu, i en una explotació dels recursos realitzada com si fossin inesgotables. En 
molts casos, un altre element en comú són certes actors: les empreses multinacionals que busquen, pressionen i 
competeixen per aquests recursos, usant tot el seu poder en detriment de les comunitats locals i del medi ambient. I què es 
pot fer front a tot això? Els representants de les tres organitzacions que allà estàvem, i que representem diferents 
perspectives sobre aquest assumpte, expliquem com treballem, quin tipus de xarxes i plataformes creem, i quines 
campanyes i mètodes utilitzem per investigar, denunciar, sensibilitzar, i pressionar per aconseguir canvis especialment en 
relació amb el comportament de les empreses. Des del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP), l'última sessió el maig passat 
va condemnar formalment l'actuació de moltes empreses europees a Amèrica Llatina, fins a la campanya "Drets per a les 
persones", que pretén regular de manera molt més estreta a les empreses europees i que les seves víctimes puguin accedir 
a la justícia. Si atenem a les intervencions i preguntes de les persones que van participar al taller, sembla haver al mateix 
temps un cert escepticisme sobre què es pot fer, i un convenciment que cal fer alguna cosa. Però alguna cosa en el que 
semblaven coincidir és en què, per difícil que sigui, escoltar els afectats, conèixer i difondre aquest coneixement és el primer 
pas per a generar suports i usar-los com a palanca per aconseguir canvis. En això estem tots els que participem en aquest 
esdeveniment. 
 
Font: 
Greenpeace (14 desembre) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/conflictos-socio-ecolgicos-en-el-auditorio-de/blog/30924 
 
Espanya augmentarà la seva vulnerabilitat davant l'escalfament global en les pròximes dues dècades 
L'informe "Climate Vulnerability Monitor 2010" identifica al nostre país com un dels més vulnerables a l'amenaça de la 
desertificació. Espanya és un dels països que més augmentarà la seva vulnerabilitat davant l'escalfament global en les 
pròximes dues dècades. En particular, està considerada com una de les nacions desenvolupades -juntament amb els Estats 
Units- més vulnerables a l'amenaça de la desertificació. Així es desprèn de l'informe "Climate Vulnerability Monitor 2010: The 
State of the Climate Crisis", una iniciativa conjunta de DARA (Development Assistance Research Associates) i del Govern de 
les Maldives en la seva qualitat de fundador del Fòrum de Vulnerabilitat Climàtica (FVC), segons ha informat el Ministeri de 
Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM). Aquest informe, elaborat amb les dades de 184 països, se centra en quatre àrees 
principals: salut, desastres associats a fenòmens meteorològics extrems, pèrdua d'hàbitat i pèrdues addicionals en el sector 
primari i en els principals recursos naturals.  
 
També proporciona elements rellevants per a valorar de forma global l'impacte de l'escalfament global sobre els països i les 
regions del planeta, cosa que facilita planificar les prioritats en les respostes que dotin de major resistència als més 
vulnerables. Les conclusions de l'informe indiquen que pràcticament tots els països analitzats presenten un alt nivell de 
vulnerabilitat davant els efectes del canvi climàtic en alguna de les quatre àrees analitzades, i més de mig centenar de 
països necessiten ajuda de forma urgent a causa del seu alt grau de vulnerabilitat davant les conseqüències de l'avanç del 
canvi climàtic . Pel que fa a la salut, l'estudi estima que el 2030, un milió de persones moriran cada any com a conseqüència 
dels efectes de l'escalfament global, si no es prenen mesures d'adaptació, com a programes de millora de la qualitat de 
l'aigua o tractaments contra insectes, ha indicat el MARM. A més, el "Climate Vulnerability Monitor 2010" calcula que en 
l'actualitat dos milions i mig de persones viuen sota l'amenaça de la desertificació com a conseqüència del canvi climàtic i 
que aquesta xifra es multiplicarà per quatre, d'aquí a 2030, si no es prenen mesures adequades i contundents. Els autors de 
l'informe asseguren que ens trobem davant d'una "amenaça seriosa i fins i tot irreversible", pel que és necessari actuar per 
revertir els patrons d'emissions en els propers cinc anys, i evitar així un increment encara més gran de les temperatures i 
dels danys que això causa. 
 
Font: 
Portal medioambiente (13 Desembre) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8973/espana_aumentara_su_vulnerabilidad_frente_al_calentamiento_glob
al_en_las_proximas_dos_decadas/ 
 
Catalunya: 
 
Abocament Repsol / Aquest any el "Gros" ha caigut a Tarragona 
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La indústria petroliera no sap de recessos nadalencs. Segueixen a tota màquina el seu "business as usual", contra vent i 
marea, i per això en els darrers anys les notícies d'abocaments tornen a casa per Nadal, blanca Nadal? Ahir "la grossa" 
(aquest recurs nadalenc el vaig utilitzar el passat 22 de desembre també, però en la badia d'Algesires) va caure a 
Tarragona. Una gran taca de petroli es troba a 13 milles de la costa, no se sap encara si la arribarà. El que sí se sap és que 
és Repsol qui està darrere. I que, de nou, la plataforma Casablanca i els minsos pous petrolífers propers a l'Espai Natural 
Protegit del delta de l'Ebre són els que ens tornen a recordar que es fa prioritari pensar en una revolució energètica, sense 
petroli. Dependre del petroli és cada vegada més costós, més perillós, perquè cada vegada la recerca es realitza més lluny, 
més profund i en condicions més extremes. I Repsol s'ha apuntat al carro. Volen explotar dos nous pous en aigües 
profundes a Tarragona, com ja ho va fer BP en el Golf de Mèxic. Un pou tan profund que després no van aconseguir a parar 
l'abocament fins a tres mesos després de l'explosió. A Repsol estan tan convençuts que tot val, que fa només dos dies 
declaraven en premsa que ja a l'estiu volien estar explotant aquests dos nous pous, i això que encara no compten amb el 
vistiplau ambiental. I no els importa que ja provoquessin abocaments durant la prospecció d'aquests dos pous, que tinguin 
directius encausats per delicte contra el medi ambient, ni, per descomptat, que aquests pous impliquin un risc addicional 
que la tecnologia actual no pot controlar, el que ja s'ha advertit des d'instàncies europees. Ara, la pilota està a la teulada del 
Ministeri de Medi Ambient, de fet aquí està des de fa més de sis mesos. En les seves mans està ser previnguts, acceptar les 
incerteses i apostar pel medi ambient. I també, per què no, a les seves mans queda que el proper any ens assegurem un 
Nadal més blanca que negra, carregada de bones intencions, més que dolentes, i, com també és tradició, que no ens toqui 
el "Gordo" . 
 
Font: 
Greenpeace (23 Desembre) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/vertido-repsol-este-ao-el-gordo-ha-cado-en-ta/blog/32004 
 
Medi Ambient construirà la primera planta de gasificació amb biomassa forestal a Catalunya 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha adjudicat avui, mitjançant l'empresa pública Forestal Catalana, SA, la 
instal.lació de la primera planta de gasificació a partir de biomassa d'origen forestal que es posarà en servei a 
Catalunya. Amb aquesta iniciativa el Departament vol fomentar el pas del prototip a la implantació industrial d'aquesta 
tecnologia i al mateix temps dinamitzar el sector forestal. La planta de biomassa s'ubicarà al municipi de Sant Feliu de 
Buixalleu (Selva), en els terrenys del planter central de Forestal Catalana, SA. Es preveu que, quan entri en servei a mitjans 
del proper any, aquesta planta abocarà a la xarxa elèctrica uns 160 MWh i proveirà fins a 320 MWh d'energia tèrmica per a 
la climatització (calor i fred) de les instal·lacions del planter. El seu consum és de 176 tones de biomassa forestal a l'any, i 
estalviarà l'emissió de fins a 112 tones de CO2. Per a la seva instal.lació, compta amb un pressupost inicial de 173,500 €. La 
tecnologia de la gasificació consisteix en la producció d'un gas combustible a partir de biomassa forestal.  
 
Es tracta d'un sistema de cogeneració amb biomassa forestal, amb una potència de 20 kW elèctrics i 40 kW tèrmics, on el 
gas produït s'ha de netejar i refredar abans d'enviar a un motor de combustió per produir electricitat i calor. La planta 
compta amb un gasificador de disseny i fabricació catalans i això afavoreix la introducció de millores en l'aprofitament 
energètic, tant en el disseny com en l'operativitat. A més, ofereix un rendiment elèctric i calorífic superior a altres plantes 
que utilitzen biomassa forestal. Tot i ser una tecnologia coneguda i utilitzada des del segle XIX, la novetat rau en la seva 
aplicació en instal·lacions de dimensions petites i mitjanes, aprofitant l'avantatge competitiu de la disponibilitat i la 
proximitat a les zones de proveïment de matèria primera. En aquest sentit, la situació de la planta és idònia ja que el planter 
de Sant Feliu de Buixalleu es troba a cavall de les serres del Montseny i del Montnegre-Corredor, d'on espera proveir-se de 
biomassa forestal. Aquesta planta de gasificació forma part de un projecte més ampli que compta amb la participació del 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Fruit d'un conveni signat entre el CTFC i Forestal Catalana, SA, es vol 
fomentar el consum de biomassa forestal i promoure alternatives de rendibilitat en els boscos, desenvolupant i diversificant 
els aprofitaments forestals. Així mateix, es vol fomentar la instal.lació de plantes de cogeneració d'electricitat i calor de 
petita i mitjana potència amb biomassa forestal, analitzar la seva viabilitat amb la instal.lació de dues plantes pilot de 
cogeneració amb biomassa forestal (una, la de Sant Feliu de Buixalleu, i una altra, de característiques similars, el CTFC, a la 
comarca del Solsonès), conèixer les millors tipologies de biomassa forestal per a la producció d'energia, i fomentar línies d'R 
+ D per al desenvolupament d'aquestes tecnologies. 
 
Font: 
Gencat (16 Desembre) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474
cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
&contentid=cc7d17204ceec210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
CEDAT- URV 
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Acte de presentació de l'Associació d'alumnes i ex - alumnes de Dret 
Ambiental de Tarragona (AAEDAT)  
El passat dijous 16 de desembre de 2010, en el Seminari 1 de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la URV va tenir lloc la presentació de l'Associació d'alumnes i ex-
alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT). Aquest acte va comptar amb la 
presència del Dr Frederic Adan Domènech, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques 
de la URV, la Dra Susana Borràs, Coordinadora del Màster en Dret Ambiental, així 
com socis i alumnes. En aquesta ocasió es va donar a conèixer la nova Directiva 

 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/vertido-repsol-este-ao-el-gordo-ha-cado-en-ta/blog/32004


formada el mes de novembre de 2010 i es va proporcionar informació sobre els objectius, facultats i iniciatives 
desenvolupades per la AAEDAT amb el propòsit de convidar als alumnes i ex - alumnes del Màster en Dret Ambiental de la 
URV perquè participin activament d'aquesta iniciativa plena d’il·lusió.  
 

Logo:AAEADATAixí mateix es va comptar amb la participació del Dr Adolf Barceló Barceló, professor Ad 
honorem de la URV, que va impartir la ponència titulada "2020: ciutat sostenible?",  
 
Propiciant l'oportunitat de debatre aspectes relacionats a la sostenibilitat i el creixement descontrolat de les ciutats a nivell 
mundial, aspecte que ha de ser analitzades a fons pels especialistes en Dret ambiental i per la societat en general. 
Finalitzada la presentació tots els assistents van poder gaudir d'un dinar de Nadal que va permetre compartir i apropar les 
expectatives i iniciatives de l'Associació.  
 
S'ha celebrat el Ier Seminari Hispano-Canadenc sobre Governança, Dret i Medi Ambient 
El passat 17 i 18 de desembre de 2010 es va celebrar el "Col.loqui Hispano-Canadenc Governança, Dret i Medi Ambient" que 
va organitzar el CEDAT, juntament amb la URV, el Centre de Recherche en Droit Public de Canadà i l'Institut d ' Estudis 
Autonòmics, en col·laboració amb el Govern del Canadà i la Diputació de Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de 
la URV.  
 
El Col.loqui es va estructurar en tres sessions: la 
sessió inaugural de Mercè Corretja Torrens, cap 
de la Secció d'Investigació, Institut d'Estudis 
Autonòmics, Generalitat de Catalunya, Antoni 
Pigrau, Director del CEDAT, Universitat Rovira i 
Virgili i Hélène Trudeau, CRDP, de l'Université de 
Montréal, que van donar obertura al Col.loqui.  
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En la primera sessió es van analitzar "Els 
condicionants externs: Context global i integració 
regional" i que va comptar amb la participació 
dels professors Yves Le Bouthillier (University of 
Ottawa, IUCN Academy of Environmental Law) i 
Teresa Fajardo del Castillo (Universitat de 
Granada) . En aquesta mateixa sessió es va 
comptar amb les intervencions dels professors 
Susana Borràs (Universitat Rovira i Virgili) que es 
va centrar en "Els mecanismes de control en els 
règims internacionals" i Xavier Fernández Pons 
(Universitat de Barcelona), que va analitzar la 
qüestió relativa al "El medi ambient i el règim del 
comerç internacional".  

Foto: CEDAT 

 
En la segona sessió, dedicada a "Els principis del desenvolupament sostenible: virtualitat i realitat", els ponents van ser els 
professors Jaye Ellis (McGill University) i Jordi Jaria Manzano (Universitat Rovira i Virgili). En aquesta part del Col.loqui 
també es va comptar amb la participació dels professors Laura Huici Sancho (Universitat de Barcelona) amb el tema "El 
principi de responsabilitats comunes però diferenciades" i Aitana de la Varga Pastor (Universitat Rovira i Virgili), que va 
abordar el anàlisi de les "Claus jurídiques de la responsabilitat per danys al medi ambient".  
 
Finalment, l'objecte d'estudi en la tercera sessió van ser "Els actors de la governança ambiental", a càrrec dels ponents, els 
professors Thérèse Leroux (Université de Montréal) i Alba Nogueira López (Universitat de Santiago de Compostela), a més 
es va comptar amb les intervencions dels professors Àngel Ruiz de Apodaca Espinosa (Universitat de Navarra) que va tractar 
la qüestió de "Els drets d'accés a la informació i de participació i la presa de decisions" i de Juan José Pernas García 
(Universidade da Coruña) amb l'anàlisi de la "Ambientalització dels procediments de contractació pública".  
 
Aquest Col.loqui no només ha estat una ocasió única, que permès a professors i investigadors del CEDAT i del Centre de 
Recherche en Droit Public de Canadà intercanviar i compartir de coneixements i investigacions en relació a la protecció del 
medi ambient, sinó a més consolida la col·laboració en investigacions i projectes futurs entre els dos centres de recerca 
puguin desenvolupar en l'àmbit del Dret ambiental. 
 
NORMATIVA  

 
Unió Europea: 
  
Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions 
industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) Text pertinent a efectes de l'EEE 
 
Per a més informació: 

 



Diari Oficial n ° L 334 de 2010.12.17 p. 0017 - 0119 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:ES:PDF 
 
Decisió de la Comissió, de 15 de desembre de 2010, que modifica la Decisió 2006/944/CE per la qual es 
determinen els respectius nivells d'emissió assignats a la Comunitat i cadascun dels seus Estats membres 
d'acord amb el Protocol de Kyoto de conformitat amb la Decisió 2002/358/CE del Consell [notificada amb el 
número C (2010) 9009] 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial n ° L 332 de 2010.12.16 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0041:0042:ES:PDF 
Decisió de la Comissió, de 13 de desembre de 2010, per la qual s'estableixen els criteris aplicables per que els 
vaixells de transport de gas natural liquat utilitzin mètodes tecnològics com a alternativa a la utilització de 
combustibles d'ús marítim amb un baix contingut de sofre que compleixin els requisits de l'article 4 ter de la 
Directiva 1999/32/CE del Consell, relativa a la reducció del contingut de sofre de determinats combustibles 
líquids, modificada per la Directiva 2005/33/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al contingut de 
sofre dels combustibles per a ús marítim [notificada amb el número C (2010) 8753] Text pertinent a efectes 
de l'EEE 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial n ° L 328 de 2010.12.14 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0015:0017:ES:PDF 
 
Espanya: 
 
Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. (BOE, núm. 317, de 30 
de desembre de 2010). 
 
Per a més informació: 
BOE Núm 317, 30 de desembre 
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_040_2010.pdf 
 
Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí (BOE, núm. 317, de 30 de desembre de 2010) 
 
Per a més informació: 
BOE Núm 317, 30 de desembre 
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_041_2010.pdf 
 
 JURISPRUDÈNCIA 
  
Unió Europea:  
 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Quarta), de 22 de desembre de 2010, «Petició de decisió 
prejudicial - Conveni d'Aarhus - Directiva 2003/4/CE - Accés del públic a la informació mediambiental - 
Directiva 2003/87/CE - Règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle - Reglament (CE) 
número 2216/2004 - Sistema normalitzat i garantit de registres - Accés a la informació sobre el comerç de 
drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle - Denegació de la comunicació - Administrador central - 
Administradors de registres nacionals - Caràcter confidencial de les dades que obren en els registres - 
Excepcions ». Assumpte C 524/09. 
 
Per a més informació: 
Eurolex 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=
docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj
&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affcl
ose=affclose&numaff=&ddatefs=15&mdatefs=12&ydatefs=2010&ddatefe=02&mdatefe=01&ydatefe=2011&nomusuel=&do
maine=ENVC&mots=&resmax=100&Submit=Buscar 
 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Segona) de 22 de desembre de 2010, «Productes fitosanitaris 
- Directiva 2006/134/CE - Validesa - Limitacions d'ocupació del fenarimol com a substància 
activa». Assumpte C 77/09. 
 
Per a més informació: 
Eurolex 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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Exposició Reciclatge 

La protecció del medi ambient és una de les preocupacions de la 
ciutadania. Les polítiques mediambientals tracten d'establir protocols a 
favor de la conservació del planeta, per tal de mitigar els efectes del 
canvi climàtic sobre la Terra, però és necessària la col·laboració de 
tota la societat per fomentar unes conductes sostenibles. El nostre estil 
de vida implica el consum de grans quantitats de paper, metalls, 
matèria orgànica i envasos de metall, plàstic o vidre. Després de la 
seva utilització, aquests es converteixen en residus que, fins fa poc, 
acabaven invariablement a la galleda de les escombraries. Aquesta 
forma d'actuar és insostenible. 

Font: Cosmo Caixa Barcelona 

 

 
Reduir el consum en la mesura del possible, reutilitzar tot el que pugui 
ser útil i contribuir a reciclar tots els materials que siguin reciclables 
està a l'abast de tothom. Si s'apliquen aquestes bones pràctiques, gran 
part dels residus seran reciclats. 
 
L'exposició "Reciclatge" explica el procés de transformació de quatre 
tipus de residus domèstics (vidre, paper, envasos i matèria orgànica) i 
d'un residu industrial (coure), amb l'objectiu de conscienciar sobre el 
valuosos que resulten els petits canvis en els hàbits. 

 
Lloc: Cosmo Caixa Barcelona, C. d'Isaac Newton, 26. 
Dia i hora: Del 4 juny 2010 al 12 de juny de 2011, de 10h a 20h. 
Organitza: Obra Social Fundació "La Caixa" 
 
Per a més informació: 
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/reciclaje_es.html 
 
Fira Internacional de les Solucions Mediambientals-ECOFIRA 2011 
Del 16 al 18 de febrer de l'any vinent Fira València celebrarà la Fira Internacional de les Solucions Mediambientals-ECOFIRA 
2011 -. El certamen s'ha consolidat com a plataforma comercial en la qual empreses i organismes públics presenten els 
últims avenços en gestió mediambiental eficient.Reforçant aquesta funció, el certamen presentarà, per tercera edició 
consecutiva, ECOFIRA INNOVACIÓ, un espai dins de la mostra comercial dedicat en exclusiva a mostrar les novetats dels 
principals operadors del negoci mediambiental. 
 
Lloc: Fira Mostrari Internacional de València, Av de les Fires. 
Dia i hora: Del 16 al 18 de febrer de 2011. 
Organitza: Generalitat de València 
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http://www.ambientum.com/revista/2010/diciembre/proyecto-ETER-cuna-intercambio-electronico-datos-ambientales.asp
http://www.ambientum.com/revista/2010/diciembre/peligro-real-tsunamis-Espana.asp
http://www.ambientum.com/revista/2010/diciembre/Plan-2000ese-para-promover-eficiencia-energetica-edificios-publicos.asp
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/9049/agua_conflicto_y_seguridad/
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http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/tNuclear+Law+the+Law+applying+to+nuclear+installactions+and+radioactive+substances+in+its+historic+context/tnuclear+law+the+law+applying+to+nuclear+installactions+and+radioactive+substances+in+its+historic+context/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=tnuclear+law+the+law+applying+to+nuclear+installations+and+radioactive+substances+in+its+historic+context&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/tNuclear+Law+the+Law+applying+to+nuclear+installactions+and+radioactive+substances+in+its+historic+context/tnuclear+law+the+law+applying+to+nuclear+installactions+and+radioactive+substances+in+its+historic+context/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=tnuclear+law+the+law+applying+to+nuclear+installations+and+radioactive+substances+in+its+historic+context&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/t?SEARCH=Property+rights+and+natural+resources&sortdropdown=-&searchscope=13
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Per a més informació: 
http://ecofira.feriavalencia.com/index2.jsp?MzI%3D&&Zmxhc2g%3D D 
  
Seminari CEDAT: Mercosur, medi ambient i drets fonamentals: el cas de les papereres. 
El proper dilluns, 24 de gener a el marc de l'assignatura de "Seminaris" del Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV, 
el professor Eduardo Biacchi Gomes, Professor de Direitos Internacional (Graduação i Mestre), Faculdade Integrades do 
Brasil va a impatir una conferència sobre el "Mercosur, medi ambient i drets fonamentals: el cas de les papereres". L'acte 
està obert als estudiants de primer i segon curs de Màster ia tota la comunitat universitària que pugui interessar aquesta 
temàtica.  
 
Lloc: Seminari 1. Facultat de Ciències Jurídiques, URV. 
Dia i hora: 24 de gener, a les 17h.  
Organitza: CEDAT  
 
Per a més informació:  
Secretària del CEDAT  
cedat@urv.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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