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Vies d’aigua en la gestió hidrològica: els plans de conca 

Des del debat social que va precedir a l’aprovació del primer Pla Hidrològic Nacional al 2001, la gestió de l’aigua a Espanya 
ha estat sotmesa a una forta pressió derivada de la contaminació del debat amb l’atiament de rivalitats territorials que, en 
molts casos cobrien interessos econòmics poc amigables amb el medi ambient i relats simbòlics allunyats d’una veritable 
preocupació per la gestió d’un recurs escàs i vulnerable, particularment, en el cas d’un estat amb la ubicació geogràfica i les 
condiciones climàtiques d’Espanya. 

La suposició de què el debat o, millor, el conflicte de l’aigua tenia a veure menys amb la gestió racional del recurs que amb 
altres coses s’ha reforçat en veure la despreocupació de l’Estat espanyol a l’hora de complir amb la Directiva marc de l’aigua 
en relació amb la necessitat d’aprovació dels plans hidrològics de conca. Amb l’excepció del Pla de gestió del Districte de 
conca fluvial de Catalunya, convenientment adoptat i notificat a la Comissió, el cert és que la resta dels 25 plans que 
Espanya hagués hagut d’elaborar i comunicar no s’han dut a terme. El termini per fer-ho era el passat 22 de desembre de 
2009. Ha passat, doncs, més d’un any i mig del termini fixat, de manera que l’incompliment espanyol és manifest i gairebé 
complet. 

Això sembla que culminarà amb el procés corresponent davant del Tribunal de Justícia, a demanda de la Comissión, les 
advertències de la qual per a què Espanya complís amb les obligacions derivades del dret comunitari en aquesta matèria no 
han estat ateses. Tot i que l’incompliment en relació amb els plans no es limita a Espanya —Bèlgica, Dinamarca, Grècia i 
Portugal estan en situació similar—, el cert és que una irresponsabilitat i abandonament de funcions tan rellevant en una 
matèria sensible com l’aigua, posa en perill els objectius de qualitat de la Directiva i la gestió apropiada del recurs, clau per a 
la qualitat de vida i el funcionament apropiat dels ecosistemes, permet dubtar sobre l’autenticitat de la preocupació per 
l’aigua que els debats apassionats dels últims deu anys semblaven indicar. 

Contràriament, sembla que, una vegada més, l’electoralisme i el localisme, si no altres ismes menys confessables, han 
presidit una política hidrològica que ha fallat estrepitosament quan s’ha reclamat responsabilitat i eficiència des de la Unió, 
bo i demostrant, una vegada més, la poca sensibilitat ambiental real de l’Estat espanyol i la seva dependència de la 
normativa comunitària per adoptar polítiques efectives en aquest àmbit. 

Juliol 2011 
 

  
 
Internacional:  
 
Inspeccionaran el 10% de les plantes nuclears de tot el món 

 
L'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) va presentar ahir una 
estratègia per millorar la seguretat nuclear al món i evitar que succeeixi un nou 
sinistre com el de la planta japonesa Fukushima Daiichi. 
 
En inaugurar a Viena una conferència ministerial convocada precisament amb 
motiu d'aquest accident, el director general de l'OIEA, Yukiya Amano, va 
exposar una sèrie de mesures que enfortirien les salvaguardes existents en els 
tractats internacionals sense necessitat d'esmenar aquests instruments. 
 
Entre altres disposicions, Amano va proposar que els experts de l'OIEA 
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inspeccionin el 10% de les 440 plantes nuclears que operen al món durant els propers tres anys. 
 
“L'accident de Fukushima Daiichi és terrible, però tinc confiança en què aprendrem les lliçons i que com a resultat les plantes 
nuclears a tot el món seran més segures”, va dir. 
Davant els representants d'alt nivell de més de cent països membres de l'OIEA, Amano va subratllar la importància d'utilitzar 
els recursos nacionals i internacionals en mesures pràctiques que redoblin de manera immediata la seguretat de les centrals 
atòmiques. 
En aquest sentit, també va suggerir una metodologia comuna per calcular els riscos de desastres naturals i les possibles 
respostes als sinistres. 
 
Font:  
Ambientum (26 juny 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-OIEA-presenta-un-plan-para-mejorar-seguridad-nuclear.asp 
 
El cas Sarayaku davant la Cort Interamericana de Drets Humans 
Els dies 6 i 7 de juliol de 2011, a San José de Costa Rica, es durà a terme l'audiència del cas Sarayaku davant la Cort 
Interamericana de Drets Humans. 
 
Aquesta diligència és crucial perquè en ella el poble Kichwa de Sarayaku, de l’ Amazonia equatoriana, presentarà davant els 
jutges de la Cort els seus al·legats orals així com les proves testimonials i pericials amb les quals demostrarà les violacions 
de drets humans que va patir durant l'activitat petroliera del Bloc 23. 
 
Des de Sarayaku viatjarà a Costa Rica una delegació de líders, savis tradicionals, homes i dones de la comunitat. Els 
acompanyaran els seus advocats, Mario Melo de Fundació Pachamama, Viviana Kristicevic i Ariela Peralta de l'organització 
regional de Drets Humans CEJIL.  
 
L'any 2003 Sarayaku va acudir davant la Comissió Interamericana, amb 
seu a Washington DC, per denunciar la violació dels seus drets humans 
comeses per l'Estat equatorià al atorgar una concessió sobre el seu 
territori ancestral en 1996 per a l'activitat petroliera sense haver-li 
consultat i demanat el seu consentiment.  
 
També es va denunciar que, entre finals de 2002 i inicis de 2003, 
treballadors petroliers de l'empresa argentina CGC i personal de les 
Forces Armades equatorianes van ingressar al territori titulat a favor de 
Sarayaku, per la força i contra la voluntat dels propietaris, per fer 
exploració sísmica. Fruit d'aquesta incursió violenta van quedar sembrats 
al territori de Sarayaku explosius d'alt poder en una quantitat propera a la 
tona i mitja, segons informació proporcionada pel Ministeri de Mines i 
Petroli en 2005. 
 
A inicis d'aquest any, la Comissió Interamericana va presentar el cas Sarayaku davant la Cort Interamericana, que dictarà 
una sentència d'obligatori compliment per a l'Estat equatorià, en un temps aproximat de sis mesos a partir de la realització 
de l'audiència. 
 
La sentència és esperada amb expectativa per pobles indígenes de tot el continent, doncs s'estima que establirà nous 
precedents jurídics respecte a l'obligació dels Estats de complir amb el dret a la consulta i el consentiment dels pobles 
indígenes quan es planegi realitzar activitats que provoquen greus impactes en les seves vides, territoris i cultures. 
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (21 juny 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9757/el_caso_sarayaku_ante_la_corte_interamericana_de_derechos_hum
anos/ 
 
Creen oficina per administrar fons climàtics 
El govern d'Hondures va establir una unitat especialitzada que asseguri la transparència en l'ús de crèdits i donacions contra 
el canvi climàtic, a petició d'organismes financers internacionals. 
 
El ministre de Finances, William Chong Wong, va dir a Tierramérica que la Unitat de Gestió Econòmica i Financera per al 
Canvi Climàtic estarà adscrita a aquesta cartera "per a una gestió més transparent i millor eficiència en la canalització de 
recursos". 
 
Hondures, un dels països més vulnerables a l'efecte del canvi climàtic, va sol·licitar a la cooperació internacional el lliurament 
de 5,7 milions de dòlars en cinc anys per a accions d'adaptació i mitigació de l'escalfament. 
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Font:  
Terramérica (20 juny 2011) 
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=eco&nro=531 
Cort de Puerto Montt paralitza HidroAysén després d'admetre a tràmit recursos de protecció 
 
Cort de Puerto Montt paralitza HidroAysén després d'admetre a tràmit recursos de protecció 
Les accions judicials van ser presentades pels senadors Antonio Horvath, Guido Girardi, alguns diputats i diverses 
organitzacions ambientalistes.  

 
En una resolució dividida, la Cort d'Apel·lacions de Puerto Montt va 
admetre a tràmit tres recursos de protecció presentats en contra de la 
Comissió d'Avaluació Ambiental de la Regió d’ Aysén que el 13 de maig 
passat va qualificar favorablement el projecte HidroAysén. 
 
Així mateix, el tribunal d'alçada va acollir l'Ordre de No Innovar (ONI) 
que es va adjuntar a les accions judicials que van ser presentades pels 
senadors Antonio Horvath, Guido Girardi, alguns diputats, a més de 
diverses organitzacions ambientals. 
 
Amb això últim, la justícia paralitza el procés que porta endevant la 
companyia hidroelèctrica. Això fins que es resolguin les eventuals 
vulneracions a les garanties que s'al·leguen en els recursos. 

 
"Estimant-se convenient per a les finalitats del recurs, es fa procedir l'ordre de no innovar sol·licitada, suspenent-se els 
efectes de la resolució exempta núm. 225 de data 13 de maig de 2011 de la Comissió d'Avaluació Ambiental de la Regió de 
Aysén, en tant es resolgui el present recurs", sosté la decisió. 
 
La resolució va ser acordada amb el vot en contra de l'advocat integrant Pedro Campos, qui va estar per "no accedir" a la 
paralització del procés "tenint en consideració que no existeixen antecedents que justifiquin la seva concessió ara com ara".  
La Cort de Port Montt va assumir la competència dels recursos de protecció en contra de HidroAysén, després que la Cort 
d'Apel·lacions de Coyhaique s'inhabilités per conèixer les accions interposades en resoldre una de les arestes de la causa 
amb anterioritat. 
 
El tribunal d'alçada va demanar a Pilar Cuevas, presidenta de la Comissió d'Avaluació Ambiental de la Regió de Aysén, que 
dins del termini de cinc dies informi respecte a les denúncies que la decisió de visar el projecte és "arbitrària" i que van ser 
qüestionades davant la justícia. 
 
Font:  
Emol (20 juny 2011) 
http://www.emol.com/noticias/economia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=488222 
 
Bolívia tem patir durs impactes socioambientals i econòmics a causa de les megarrepreses que construeix 
Brasil 
El govern bolivià va fer pública aquest dijous la seva profunda preocupació pels possibles i greus impactes socioambientals i 
econòmics que es produirien en territori nacional com a conseqüència de la construcció i funcionament de dos 
megarrepreses a l’ Amazonia fronterera de Brasil. 
 

“A Bolívia estem molt preocupats pels possibles impactes que tindran 
les represes brasileres, especialment de Jiraú”, va dir el viceministre de 
Relacions Exteriors de Bolívia, Juan Carlos Alurralde, durant la seva 
participació en el seminari organitzat per la Corporació Andina de 
Foment, el Banc Mundial i el Grup Gesel promogut per l'Ambaixada de 
Brasil.  
 
Segons el Viceministre, les megarrepreses de Jiraú i Sant Antonio, -la 
primera a 84 quilòmetres de la frontera amb Bolívia i que entraria en 
funcionament el gener de 2013, i la segona a 190 quilòmetres del 
territori bolivià i que operaria des de 2012- podrien provocar almenys 
sis grans impactes a Bolívia, segons els estudis i anàlisis preliminars. 
 
Segons va explicar el viceministre Alurralde, el govern del president Evo 
Morales ja hauria fet conèixer totes aquestes preocupacions al govern 
brasiler, en tres reunions tècniques bilaterals, actualment en procés de 
continuïtat.  

 

Foto: Emol 
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“Bolívia considera que el diàleg bilateral imprescindiblement ha de considerar aquests impactes i prèviament a l'atorgament 
de llicències ambientals per aquestes represes”, va agregar.  
 
Va dir que la recent experiència ocorreguda al riu Pilcomayo, que comparteixen Bolívia amb Paraguai i Argentina, podria ser 
un exemple del que pot ocórrer quan no hi ha coordinació entre els països. Així, segons va explicar Alurralde, les obres civils 
executades a Paraguai, drenant part del riu Pilcomayo, al seu propi territori, va afectar l'Argentina (mort de milers de 
sabogues i peixos) i va impactar negativament Bolívia (pèrdues d'aliments, pèrdues econòmiques, bloqueig de camins, 
protestes indígenes).  
 
“Per això és necessari treballar conjuntament aquests temes”, va agregar en destacar que l'Empresa Nacional d'Electricitat 
(ENDE) estaria ja concloent un “model de simulació” sobre els impactes socioambientals més específics a Bolívia de les 
represes brasileres.  
 
Font:  
Ecoportal (20 juny 2011) 
http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Bolivia_teme_sufrir_duros_impactos_socioambientales_y_economicos_a_causa_de_las
_megarrepresas_que_construye_Brasil 
 
Canvi de la metodologia de classificació dels agroquímics. Falta de resposta del Ministeri d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Nació. Vaga de gana 
Els agroquímics polvoritzats a l'Argentina generen seriosos riscos i danys a la salut a milions d'habitants que viuen prop de 
les zones fumigades. El Ing. Claudio Lowy inicia avui una vaga de gana davant el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Nació, per la falta de resposta de a la petició pel Canvi de Metodologia de la classificació dels agroquímics, 
acompanyada per més de 9.300 signatures de tot el país. 
 
Aquest canvi de metodologia va ser recomanat pel Defensor del Poble de la Nació a través de la seva Resolució 147/10. La 
classificació dels pesticides és una incumbència nacional, i la metodologia utilitzada actualment els fa classificar com a molt 
menys tòxics del que en realitat són, induint la seva manipulació i aplicació d'una forma i una magnitud que provoca 
seriosos riscos i danys a la població afectada. 
 
Des de fa més de sis mesos es ve sol·licitant al Ministre que la classificació toxicològica dels agroquímics consideri el conjunt 
de tots els danys a la salut que per la seva toxicitat poden generar aquests productes, i no només la toxicitat letal aguda, 
com ocorre en l'actualitat, així com que els que no tinguin demostrat el grau de la seva toxicitat subletal i crònica siguin 
classificats com “summament perillosos, molt tòxics”; i identificats amb banda vermella.  
 
Se sol·licita també que els estudis sobre els quals es basen les classificacions dels agroquímics siguin realitzats per entitats 
que tinguin reconeguda independència de criteri, és a dir, que no estiguin o no hagin estat vinculats a les empreses i 
laboratoris que patenten, elaboren o comercialitzen els agroquímics.  
 
Font:  
Ecoportal (16 juny 2011) 
http://www.ecoportal.net/Eco-
Noticias/Cambio_de_la_metodologia_de_clasificacion_de_los_agroquimicos._Falta_de_respuesta_del_Ministerio_de_Agricult
ura_Ganaderia_y_Pesca_de_la_Nacion._Huelga_de_hambre 
 
Unió Europea: 
 
Els boscos europeus creixen 800.000 hectàrees anuals 
En aquest estudi s'ha constatat el creixement sostingut de 800.000 hectàrees anuals de boscos en els últims 20 anys, un 
bon camí per a la recuperació de la superfície forestal, incidint en els reptes de futur per a la preservació de la superfície 
forestal. 

 
En aquest sentit, Jiménez ha assenyalat que, a més de la necessària 
constància i esforç per lluitar contra els incendis forestals i la deposició de 
nitrogen, han d'estar sempre presents en les polítiques de gestió de 
boscos, objectius com assegurar que les masses forestals mantinguin la 
seva funcionalitat ecològica i continuïn subministrant els seus serveis 
essencials, aprofitant a més el potencial dels boscos com actius 
fonamentals en una economia verda, podent servir d'exemple de formes 
de producció i consum sostenibles i constituir un important jaciment 
d'ocupació. 
 
Des de la delegació espanyola s'ha valorat la decisió ministerial adoptada 
sobre els objectius per a 2020, destacant que abasta àmbits tan diferents 
com la planificació, la mobilització de productes forestals, els serveis 
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ambientals, les sinèrgies amb altres convenis ambientals o la lluita contra la tala il·legal. 
 
En relació amb la decisió ministerial per començar la negociació d'un acord jurídicament vinculant, adoptada també ahir en 
el marc de la Conferència, el Director General ha ressaltat que amb això es recolza la idea que és possible un nou acord, 
integrador i amb noves perspectives, i ancorat en els principis de participació social i d'equitat. 
 
En relació amb aquest acord Jose Jiménez ha subratllat que “Espanya considera que no es tracta d'obtenir qualsevol acord, 
és fonamental que el futur acord vinculant sobre els boscos a Europa tingui un clar valor afegit, i s'entengui sense perjudici 
de les disposicions i els treballs en curs en els acords multilaterals sobre medi ambient, inclosa la Convenció de Canvi 
Climàtic, la Convenció de Diversitat Biològica i la Convenció de Lluita contra la Desertificació, garantint-se la coherència amb 
aquests convenis, evitant qualsevol duplicitat o redundància i maximitzant les sinèrgies”. 
 
Igualment ha recordat el Director General que, seguint del procés FOREST EUROPE, Espanya es farà càrrec de la Unitat 
d'Enllaç del mateix en breus, una tasca en la qual, ha assenyalat, “Posarem tot el nostre esforç i treball, des de la 
responsabilitat i el compromís”. 
 
Font:  
Ambientum (16 juny 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-bosques-europeos-crecen-800000-hectareas-anuales.asp 
 
Itàlia vota Sí a la gestió pública de l'aigua i a l'eliminació de l'ànim de lucre en la seva gestió 
Aquesta ha estat una victòria de la ciutadania que està en contra de la privatització d'un servei com és la gestió de l'aigua i 
la mercantilizació d'un bé comú, l'accés al com ha estat reconegut com a dret humà. 
 
El 12 i 13 de juny a Itàlia seran recordats. A través d'un procés llarg i ple d'obstacles, la societat civil italiana ha demostrat, 
al poder polític i econòmic i al món sencer, que existeixen més enllà de ser simples clients o electors que poden exercir el 
seu vot cada quatre anys. Durant aquests dos dies, s'han celebrat quatre referèndums: contra la llei que obligava a la 
privatització del servei públic d'aigua i sanejament; contra la llei que imposava un impost al servei d'aigua que augmentava 
entre el 7% i el 15% l'import de la tarifa; per parar el pla d'energia nuclear del govern; i finalment, contra la llei del Legítim 
Impediment que permet al president del govern esquivar la justícia per compromisos institucionals. 
 
El procés de construcció ciutadana per arribar a la celebració dels referèndums relatius a l'aigua es va iniciar el 2005 amb la 
construcció d'un front social d'àmbit estatal amb l'objectiu de defensar l'aigua com bé comú i que desemboca en la creació 
del Fòrum Italià del Moviment per l'aigua com a espai permanent de coordinació. Un espai que ha aglutinat diferents 
moviments socials, culturals o polítics i institucions i persones individuals que han promogut la visió de l'aigua com un bé 
comú de la humanitat, que no es pot mercantilitzar i que, per tant, entenen que l'aigua i la seva gestió han d'estar fora de la 
lògica del mercat i que la gestió de l'aigua és una oportunitat per aprofundir en la democratització de la societat. 
 
El Moviment per l'aigua Italià, pren la iniciativa i decideix presentar una Llei d'Iniciativa Popular amb l'objectiu de tutelar 
l'aigua i la seva qualitat des de l'esfera pública, remunicipalitzar la gestió del servei i garantir la participació de la ciutadania 
en el mateix. Per poder celebrar el referèndum, la llei estableix que cal presentar com a mínim 500.000 signatures. El 
Moviment per l'aigua, va recollir més d'1,4 milions de signatures, més que qualsevol altre referèndum en la història d'Itàlia. 
El passat 12 de gener el Tribunal Constitucional d'Itàlia va acceptar celebrar dos dels tres referèndums sol·licitats –no va 
acceptar celebrar el referèndum destinat a promoure la gestió del recurs per un operador públic -. El President de la 
República va designar el 12 de juny perquè aquests se celebressin. Perquè els referèndums fossin vinculants feia falta que la 
participació fos del 50% més 1 del cens total. 
 
La participació va ser del 58%, per tant, el referèndum és vinculant. Els resultats són evidents, més del 95% ha votat en 
contra de la privatització dels serveis públics i més del 96% ha votat en contra de l'impost. Representen més de 25 milions 
d'italians i italianes que han votat en contra de la privatització de l'aigua i la seva gestió mercantil. Per tant, el govern Italià 
modificarà la llei tal com queda recollida en el referèndum. 
 
Font:  
Ecoticias (21 juny 2011) 
http://www.ecoticias.com/sin-seccion/50234/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-
contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-
responsabilidad-tecnico-sostenible-obama-greenpeace-co2-naciones-unidas-ingenieria-salud-kioto-copenhague-mexico-
cancun-marm 
 
La qualitat de les aigües de bany segueix sent alta arreu de la UE 
La qualitat de les aigües de bany a Europa es va reduir lleugerament entre 2009 i 2010, però la qualitat segueix sent, en 
general, elevada. Més de 9 de cada 10 llocs de bany reuneixen els requisits mínims. Xipre va ser l'estrella, amb el 100% 
dels seus llocs de bany que compleixen estrictament els valors guia, seguit per Croàcia (97,3%), Malta (95,4%), Grècia 
(94,2%) i Irlanda (90,1%). Els resultats corresponen a l'Informe anual de les aigües de bany de l'Agència Europea de Medi 
Ambient (AEMA) i la Comissió Europea, que compara la qualitat de l'aigua en més de 21.000 zones de bany costaneres i de 
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l'interior a tota la UE. La Comissió també ha adoptat nous signes i símbols que s'utilitzaran per informar al públic sobre la 
classificació de les aigües de bany i de les restriccions de bany (veure enllaç a sota).  
L'informe proporciona una visió global de la qualitat de les aigües de bany als Estats membres al llarg de la temporada de 
bany 2010, de manera que els ciutadans puguin trobar les àrees on s'espera una bona qualitat d'aigua durant el 2011. 
També mostra les tendències en la qualitat de les aigües de bany des de 1990. 
 

L'anàlisi recull dades de més de 21.000 zones de bany de tot Europa, 
el 70% de les quals són de llocs costaners i la resta de les aigües 
interiors de bany. Els llocs estan classificats segons si compleixen amb 
els valors obligatoris, amb els valors guia més estrictes, o si no 
compleixen. 
 
Una alta qualitat de les aigües de bany tot i els resultats irregulars el 
2010. El 2010, el 92,1% de les aigües de bany costaneres d'Europa i el 
90,2% de les aigües de bany interiors complien amb les normes 
mínimes de qualitat.  
 
 

Només l'1,2% de les aigües de bany costaneres i el 2,8% de les d'interior no complien amb el requisits mínims. La resta 
està sense classificar per falta de dades.  
 
En general, les aigües de bany costaneres es van deteriorar entre el 2009 i el 2010; el nombre de casos que compleixen els 
valors imperatius va baixar un 3,5%, mentre que els que compleixen els valors guia de la reunió es va reduir en un 9,5%.  
 
La qualitat de les aigües continentals també ha baixat. El nombre de rius i llacs que assoleixen els valors guia va caure un 
10,2%, tot i que el compliment dels valors imperatius es va mantenir gairebé estacionari. Els rius són especialment 
problemàtics, ja que només el 25% de les aigües de bany respecten els valors guia.  
 
Font: 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (16 juny 2011) 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110616c_ca.htm 
 
Cap a una economia ecològica i una millor governança a tot el món: la Comissió presenta les seves 
orientacions polítiques de cara a la Conferència Rio + 20 
La Comissió Europea ha adoptat avui una Comunicació de cara a la postura de la UE en el conferència de Nacions Unides 
Rio + 20 sobre el desenvolupament sostenible, que se celebrarà a Rio de Janeiro el juny de 2012.  
 
La Comunicació resumeix objectius i mesures concretes en relació amb els dos temes interconnectats de la Conferència: 
facilitar la transició a una economia ecològica en el context del desenvolupament sostenible i de l'eradicació de la pobresa i 
garantir una millor governança en favor del desenvolupament sostenible.  
 
Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, i Andris Piebalgs, Comissari de Desenvolupament, han presentat conjuntament 
la Comunicació, assenyalant l'existència d'un vincle important entre el medi ambient i el desenvolupament. 
 
La Comunicació descriu què és la transició cap a una economia ecològica, la manera com ha de realitzar-se i qui ha de fer-
ho, i proposa mesures concretes que podrien aplicar-se a escala regional, nacional i internacional.  
 
Els temes clau són: 
 
1. Invertir en recursos clau i en capital natural («quina»): Són els següents: aigua, energia procedent de fonts renovables, 
recursos marins, biodiversitat i serveis ecosistèmics, agricultura sostenible, boscos, residus i reciclat. 
2. Combinar els instruments del mercat i de la normativa («com»): Impostos ecològics, eliminació de les subvencions 
perjudicials per al medi ambient, mobilització de recursos financers públics i privats, inversió en qualificació i ocupació 
ecològica. 
3. Millorar la governança i estimular la participació del sector privat («qui»): Reforç i dinamització de les estructures 
internacionals de governança existents (per exemple, actualització del Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient 
o PNUMA). 
 
La Comunicació d'avui estableix les bases d'un nou diàleg entre la Comissió, el Consell i el Parlament, la societat civil, les 
empreses i els països de cara a Rio+20. Cal que la UE presenti una postura consolidada a les Nacions Unides l'1 de 
novembre de 2011 a tot tardar.  
 
Properes etapes 
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Partint de la Comunicació, la Comissió col·laborarà amb el Consell i el Parlament per formular una posició coherent de la UE 
que contribueixi a uns resultats ambiciosos de Rio+20, amb polítiques concretes i mesures perquè l'economia sigui més 
ecològica.  
 
Font:  
Europa Press Releases Rapid (20 juny 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/11/754&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en 
 
Delictes contra el Medi ambient: La Comissió sol·licita a 12 Estats membres que apliquin la normativa de la 
UE 
La Comissió Europea ha donat dos mesos a 12 Estats membres per incorporar les normes de la UE per les quals s'estableix 
sancions penals en casos de contaminació marítima i altres infraccions mediambientals. La Directiva 2008/99/CE relativa a la 
protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal hauria d'haver estat traslladada a l'ordenament jurídic nacional el 26 de 
desembre de 2010 a tot tardar. No obstant això, 10 països (Alemanya, Xipre, Grècia, Itàlia, Lituània, Malta, Portugal, 
República Txeca, Romania i Eslovènia) no han aconseguit fer-ho. 
 
Paral·lelament, vuit Estats membres (Finlàndia, Grècia, Itàlia, Lituània, Portugal, República Txeca, Romania i Eslovàquia) 
encara no han posat la seva normativa de conformitat amb diverses disposicions sobre la contaminació causada pels 
vaixells. La Directiva en qüestió (2009/123/CE) havia d'haver-se traslladat a tot tardar el 16 de novembre 2010. En el cas 
que l'Estat membre en qüestió no notifiqués a la Comissió les seves mesures de transposició en els dos mesos, es podria 
remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 
Context 
 
Sancions penals per delictes ambientals 
La Directiva 2008/99/CE sobre la protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal té per objecte assegurar que 
existeixin, en tots els Estats membres, mesures de dret penal per respondre a violacions greus de les normes de la UE sobre 
la protecció del medi ambient. La Directiva estableix una llista de fets que han de ser considerats com a delictes en tots els 
Estats membres, com el trasllat il·legal de residus o el comerç il·legal d'espècies en perill d'extinció. 
 
Sancions penals en casos de contaminació procedent de bucs 
La Directiva 2009/123/CE (que modifica la Directiva 2005/35/CE) relativa a la contaminació procedent de bucs és part d'una 
sèrie de normes de la UE dirigides a prevenir millor la contaminació, i a millorar la seguretat del mar. Exigeix als Estats 
membres que considerin com a delictes els abocaments importants de substàncies contaminants procedents de bucs. 
Ambdues directives obliguen als Estats membres a garantir que aquests delictes siguin castigats amb "penes efectives, 
proporcionades i dissuassives". 
 
La no transposició d'ambdues directives en alguns Estats membres ha impedit disposar d'un conjunt mínim de normes 
comunes de Dret penal aplicable a les violacions de la legislació comunitària sobre protecció del medi ambient i la 
contaminació causada pels vaixells. Aquestes normes aplicables en tota la UE són indispensables per prevenir llacunes que 
poguessin explotar els autors de crims contra el medi ambient.  
 
Font:  
Europa Press Releases Rapid (16 juny 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/739&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
en 
 
La Comissió obre el procés de selecció de la Capital Verda Europea 2014 
Serà la teva ciutat la propera Capital Verda Europea? Avui s'inicia el procés de selecció de la ciutat que heretarà el prestigiós 
títol en 2014. Entre 2010 i 2013 han rebut el guardó quatre ciutats: Estocolm, Hamburg, Vitòria-Gasteiz i Nantes. El premi 
«Capital Verda Europea» reconeix els mèrits de les ciutats que estan en l'avantguarda d'una vida urbana respectuosa amb el 
medi ambient i que poden servir d'exemple per a altres ciutats. Aquest premi anual vol servir d'estímul perquè les ciutats 
europees es converteixin en llocs més atractius i saludables, oberts a la vida. 

 
El Comissari Potočnik ha declarat el següent: «El premi Capital Verda Europea és un poderós 
incentiu per convèncer les autoritats locals que un desenvolupament urbà sostenible és la clau 
del futur. Espero amb interès les noves candidatures de ciutats de tota Europa, doncs estic 
segur que van a demostrar que invertir en la protecció del medi ambient pot combinar-se amb 
creixement econòmic i millora del benestar.». 
 
Totes les ciutats europees de més de 200.000 habitants poden optar ara al títol de Capital 
Verda Europea 2014. El premi és obert als Estats membres de la UE, als països candidats 
(Turquia, l'Antiga República Iugoslava de Macedònia [FYROM], Croàcia, Montenegre i Islàndia) 
i als països de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein).  
 

Logo: Ecología Verde 
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Si en un país no hi ha cap ciutat de més de 200.000 habitants, pot aspirar al guardó la ciutat amb més població. 
 
Els tres objectius principals del premi són els següents: 
 
a. Recompensar les ciutats que tinguin un historial acreditat de consecució d'ambiciosos objectius ambientals.  
b. Animar les ciutats al fet que es comprometin a realitzar grans millores ambientals en el futur i a aconseguir un 
desenvolupament sostenible.  
c. Oferir un exemple que inspiri altres ciutats i promoure les millors pràctiques i experiències en totes les altres ciutats 
europees. 
 
Font:  
Europa Press Releases Rapid (14 juny 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/703&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=
en 
 
Espanya: 
 
Espanya: 200 milions per a inversions al medi ambient a Andalusia 
El Banc Europeu d'Inversions ha aprovat un crèdit de 200 milions d’ EUR a la Junta d'Andalusia destinat a finançar inversions 
per conservar l'important patrimoni natural d'aquesta Comunitat Autònoma, millorar els seus recursos naturals i mitigar els 
efectes del canvi climàtic. La signatura de l'acord ha tingut lloc aquest matí a Sevilla amb la participació de la Vicepresidenta 
del BEI, Magdalena Álvarez Arza, i el President de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán. 
 
La Vicepresidenta del BEI ha subratllat que “el préstec que avui signem és una eina important per protegir i millorar la 
qualitat dels nostres boscos i el nostre entorn, gràcies a inversions en matèria de reforestació, gestió forestal o lluita contra 
els incendis forestals. Aquestes inversions seran, a més, una font de creació d'ocupació i contribuiran a dinamitzar l'activitat 
econòmica d'Andalusia.” 
  
El projecte contribueix a finançar el programa d'inversions al medi ambient fins a l'any 2014. Es tracta d'inversions que 
també reben finançament comunitari del FEDER i del Fons de Desenvolupament Rural. El programa donarà suport a un gran 
nombre d'activitats situades en tota la Regió, centrant-se en les següents àrees: 
 
- La gestió sostenible dels boscos de propietat pública: que inclou mesures de silvicultura per prevenir els incendis forestals, 
millorar la gestió forestal, restaurar els hàbitats i lluitar contra l'erosió en aproximadament 164.000 hectàrees de boscos 
públics o d'altres terres boscoses. 
 
- Establiment de noves plantacions forestals en aproximadament 4,700 hectàrees i millora de la gestió d'aproximadament 2 
milions d'hectàrees de boscos de propietat privada. 
 
- Mesures per millorar la infraestructura i la senyalització de les reserves naturals amb la finalitat de fer-los més accessibles 
al públic visitant, i restaurar les antigues rutes de transhumància (‘Vies Pecuàries’) que abasta uns 1.000 km de camins, 
pistes i camins forestals. Això permetrà millorar els accessos als boscos, la qual cosa al seu torn facilitarà la gestió dels 
mateixos i els farà més atractius per al públic.  
 
La present operació generarà importants beneficis mediambientals, entre els quals destaquen la millora de la salut de 
l'ecosistema forestal, la captura de gasos d'efecte hivernacle, la reducció de l'erosió del sòl i  la protecció de la biodiversitat. 
Així mateix, el programa tindrà un impacte positiu sobre l'ocupació a la regió, especialment en zones rurals.  
 
Font:  
Europa Press Releases Rapid (17 juny 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/11/84&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=
en 
 
Espanya davant el Tribunal europeu per la seva gestió hidrològica 
La Comissió Europea va a portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la UE per haver infringit dues normes del Dret 
de la UE en matèria de medi ambient. 
  
En el primer assumpte, Espanya no garanteix el tractament correcte de les aigües residuals procedents d'aglomeracions de 
més de 10.000 habitants que s'aboquen en zones sensibles. La falta de sistemes de tractament adequat, que haurien 
d'existir des de 1998, representa un risc per a la salut humana, les aigües continentals i el medi marí. La lentitud dels 
avanços registrats per Espanya ha portat a la Comissió, prèvia recomanació de Janez Potočnik, Comissari europeu de Medi 
ambient, a portar l'assumpte davant el Tribunal de Justícia de la UE.  
 
En el segon assumpte, Espanya no ha presentat a la Comissió els seus plans de gestió de les conques hidrogràfiques. 
Aquests plans, que havien d'adoptar-se el 22 de desembre de 2009 a tot tardar, són essencials per aconseguir l'objectiu de 
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la UE d'un bon estat de les aigües europees per 2015. Fins ara, Espanya ha adoptat solament un pla, per la qual cosa la 
Comissió va a portar aquest país davant el Tribunal de Justícia de la UE. 
 
Plans hidrològics de conca 
  
La Directiva Marco de l'aigua de la UE disposa la publicació pels Estats membres de plans hidrològics per a cada conca fluvial 
el 22 de desembre de 2009 a tot tardar. Espanya ha d'adoptar 25 plans en total, però solament ha adoptat i notificat un fins 
ara (el Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya).  
 
Malgrat les advertències anteriors, com els plans no s'han adoptat encara gairebé un any i mig després d'acabat el termini, 
la Comissió ha decidit portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la UE.  
 
El retard en la presentació dels plans hidrològics de conca posa en perill l'objectiu de la Directiva Marc de l'aigua, que és 
aconseguir el seu bon estat ecològic i químic per 2015. Segons la classificació de la Directiva, el «bon estat» es defineix com 
un lleuger desviament respecte a les normes de referència que reflecteixi la inexistència o l'escàs grau de pressió humana 
quant a l'abundància de flora i fauna aquàtiques, la disponibilitat de nutrients, els nivells de salinitat i temperatura i la 
presència de contaminants químics preocupants. Els plans hidrològics de conca aporten una perspectiva global dels 
principals problemes de cada conca hidrogràfica i han de constar de les mesures concretes necessàries per aconseguir els 
objectius de qualitat mediambiental.  
 
L'abril de 2011, la Comissió va decidir portar altres quatre Estats membres (Bèlgica, Dinamarca, Grècia i Portugal) davant el 
Tribunal per no haver adoptat els seus plans hidrològics de conca. 
 
Font:  
Ambientum (17 juny 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/espana-ante-el-tribunal-europeo-por-su-gestion-hidrologica.asp 
 
El MARM es reuneix amb el Consell Executiu de Proterritoris, Programa Iberoamericà de Cooperació per a la 
Gestió Territorial 
La trobada, celebrada a Madrid, persegueix fomentar els avanços en matèria de gestió integrada i sostenible del territori 
iberoamericà. En particular, el programa pretén impulsar línies d'acció en matèria de desenvolupament rural sostenible en 
l'àmbit iberoamericà. 
 
El secretari d'Estat de Mitjà Rural i Aigua, Josep Puxeu, s'ha reunit a la seu del Ministeri de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí 
(MARM) amb els membres del Consell Executiu de Proterritoris. Aquest Programa Iberoamericà de Cooperació per a la 
Gestió Territorial, del que forma part el MARM, busca fomentar els avanços en matèria de gestió integrada i sostenible del 
territori iberoamericà, incidint en la planificació, participació, descentralització i diversitat dels valors territorials. En 
particular, pretén incorporar el nou paradigma del desenvolupament rural amb enfocament territorial. El Consell Executiu 
està integrat per la ministra d'Agricultura i Ramaderia de Costa Rica, Gloria Abraham; el director de Desenvolupament 
Territorial de Colòmbia, Guillermo Herrera; el sotsecretari de Desenvolupament Rural de Mèxic, Ignacio Rivera i el secretari 
de Desenvolupament Rural, Jerônimo Rodrigues. 
 
Durant la trobada, corresponent a la sessió del primer semestre de 2011 i continuant amb la tasca de les anteriors sessions 
a Mèxic i Brasil, s'ha revisat l'informe de gestió del Programa corresponent al període comprès entre abril de 2009 i abril 
2011, s'han abordat els avanços de les diferents Agendes Nacionals i s'ha analitzat la pertinència d'actualitzar el reglament 
operatiu. Així mateix, s'ha debatut sobre la diversificació i interconnexió de continguts al llarg de tres eixos bàsics del 
Programa: gestió de coneixement, formació en gestió territorial i intercanvis i connectivitat. 
 
En aquest sentit, el Consell ha passat revista a la consolidació de les actuacions en marxa, en particular les adoptades el 
passat mes de novembre de 2010, en el marc del Primer Congrés sobre Desenvolupament Rural Territorial a Centreamèrica i 
República Dominicana, on es va acordar el disseny d'un marc de col·laboració en matèria de formació i intercanvi tècnic 
entre el programa Proterritoris i el pla d'acció de la recentment aprovada Estratègia Centreamericana de Desenvolupament 
Rural Territorial (ECADERT). 
 
En el cas d'Espanya, s'ha fet especial èmfasi en el coneixement, investigació i sistematització de lliçons apreses, a través 
d'Observatoris de Desenvolupament Territorial. D'aquesta manera, s'han dissenyat, muntat i gestionat sistemes d'indicadors 
i s'ha culminat el procés d'elaboració del Catàleg d'Experiències de Posada en Valor del Paisatge i la seva Contribució al 
Desenvolupament Territorial. Així mateix, s'ha posat l'accent en el desenvolupament de capacitats en gestió territorial amb 
el disseny, dotació de continguts i gestió de plataformes d'educació no formal i administració de programes de mobilitat. 
 
Font:  
MARM (21 juny 2011) 
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-164183-16 
 
La defensora del poble admet a tràmit la queixa contra el catàleg canari d'espècies protegides 
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El passat mes de febrer, les organitzacions estatals Ecologistes en Acció i Greenpeace (amb el suport de Ben Magec-
Ecologistas en Acción i EcoOcéanos) van presentar davant l'oficina del Defensor del Poble una extensa queixa contra 
l'aprovació per part del Govern de Canàries del Catàleg d'Espècies Protegides. 
  

En aquesta queixa es feia especial èmfasi en l'acord entre 
Govern canari i el Govern estatal perquè aquest últim no 
presentés davant el Tribunal Constitucional un recurs 
davant la inconstitucionalitat de la llei que atorga menor 
protecció a Canàries a algunes espècies protegides en 
l'Estat. 
 
El catàleg canari és l'únic a l'Estat que es va aprovar com a 
Llei i no com a Decret el que evita que sigui recorregut per 
inconstitucionalitat per part de la ciutadania, sobre la base 
de la múltiples il·legalitats que conté.  
 
En aprovar-se com a llei únicament podia ser recorregut 
davant el màxim tribunal per part de 50 parlamentaris 
estatals, la Defensora del Poble o el Govern Central.  
 
 

En els dos primers casos, en un termini de tres mesos i, en l'últim, en nou mesos.  
 
La Defensora del Poble no va poder presentar el recurs per problemes de dates, i quan semblava que el Govern central ho 
anava a fer, es va arribar a un acord entre PSOE i Coalició Canària per retirar aquest recurs a canvi del suport de Coalició 
Canària als pressupostos generals. 
 
Finalment, l'oficina del Defensor del Poble, en escrit remès a les organitzacions ecologistes, no només admet a tràmit la 
queixa, sinó que en aquest escrit especifica les possibles múltiples irregularitats del Catàleg denunciades pels ecologistes, 
incloent entre elles, l'haver estat objecte d'un acord bilateral entre el Govern central i canari. 
 
Destaquen els ambientalistes que l'única de les irregularitats que la Defensora del Poble no assumeix és la relació entre el 
Catàleg i el Port de Granadilla, únicament com a conseqüència  del fet que és un assumpte actualment pendent de resolució 
judicial, qüestió en la qual la Defensora del Poble té prohibit intervenir fins que la decisió es produeixi. 
 
Una vegada més, aquestes organitzacions ecologistes exigeixen al nou Govern canari que surti de les últimes eleccions del 
22M la immediata retirada del Catàleg, per ser un precedent gravíssim a nivell estatal de desprotecció de la cada vegada 
més amenaçada biodiversitat. 
 
Font:  
Ecoestrategia (15 juny 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-10 
 
Participació dels governs autonòmics en l'elaboració de polítiques ambientals europees. Posició comuna de 
les Comunitats Autònomes, Còrdova, 6 de juny de 2011 
Des de l'inici de 2005, les Comunitats Autònomes (CCAA) poden participar en determinades formacions del Consell de 
Ministres de la UE, amb l'objectiu de la participació directa dels governs autonòmics en els Consells de Ministres de la Unió 
Europea (UE) és poder participar en l'elaboració de noves polítiques de la UE.  
 
En el cas del Consell de Ministres de Medi ambient, per l'elaboració de polítiques ambientals europees, cal una Comunitat 
Autònoma titular responsable de coordinar els treballs d'aportació als punts de l'ordre del dia del Consell, assegurant la 
tramesa dels documents en discussió a totes les CCAA, recollint les seves opinions i elaborant una proposta de document de 
conclusions o posició comuna. Aquesta proposta és discutida en una reunió amb totes les CCAA (que se celebra en el 
territori de la Comunitat coordinadora, dies abans del Consell de Ministres corresponent) i es trasllada al Ministeri de Medi 
Ambient perquè incorpori els seus continguts a la posició elaborada pel govern espanyol. El conseller de Medi Ambient de la 
Comunitat coordinadora forma part de la delegació espanyola que participa en el Consell de Ministres.  
 
La última posició comuna, Còrdova 6 de juny de 2011, sota la Presidència del Conseller de la Junta d'Andalusia, José Juan 
Díaz Trillo, acorda els temes que es tractaran al Consell de Ministres de Medi Ambient de la Unió Europea a Luxemburg el 
proper 21 de juny de 2011.  
 
1. Full de ruta cap a una economia competitiva baixa en carboni al 2050, per tal d'arribar a complir l'objectiu marcat de 
reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle entre 80 i 95% al 2050, respecte l'any 1990. 
2. Estratègia Europea de la Biodiversitat 2020, definició del compromís i el missatge polític clar en tot el que fa referència a 
la necessitat de conservar i fer un ús sostenible de la biodiversitat.  

Foto: Ambientum 
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Foto: Generalitat de Catlunya-Medi Ambient

3. Directiva SEVESO III relativa al control dels riscos inherents als accidents greus on intervinguin substàncies perilloses 
 
Font:  
Butlletí Medi Ambient Territori i Sostenibilitat (15 juny 2011) 
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/esp/be300cast.html 
 
Catalunya: 
 
S'ha elaborat l'informe dels resultats de les sessions de debat realitzades en el procés de participació del Pla 
per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015 
 

Aquest informe recull els resultats de les sessions de debat organitzades els dies 25 i 
26 de maig dirigides a tècnics i experts relacionats amb la matèria per deliberar 
sobre les mesures i accions del Pla. 
 
L'elaboració i execució del Pla de millora de la qualitat de l'aire 2011-2015 compte 
de la participació activa de diversos agents i actors socials. 
 
L'objectiu d'aquest procés de participació és recollir les propostes de mesures que es 
considerin més idònies per aquest Pla. 
 

 
 
Per consultar l'informe:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Participacio%20ciutadana/Atmosfera/Pla_Qaire_2011_
15/Informe%20complet%20de%20les%20sessions%20de%20debat%20def.pdf 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya – Medi Ambient (22 juny 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2434021
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&con
tentid=3d06db98247b0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya engega un projecte pilot de predicció mensual de la temperatura i de 
l'anomalia tèrmica a Catalunya 
El Servei Meteorològic de Catalunya, en col·laboració amb l'empresa Meteosim, ha iniciat aquest projecte pilot durant els 
mesos d'estiu per determinar una predicció de la temperatura mitjana i l'anomalia de la temperatura a Catalunya. 
 
Si bé els pronòstics meteorològics tenen associats una determinada incertesa, 
aquesta augmenta quan es tracta de models de predicció a llarg termini, anant 
més enllà de les dues setmanes. 
 
L'anticipació dels valors de temperatura mitjana i l'anomalia tèrmica previstes a un 
mes vista pot arribar a ser una informació molt útil per planificar els recursos 
energètics, de comunicació i de salut. 
 
Per dur a terme la predicció mensual de temperatura a Catalunya, s'utilitzaran les 
prediccions climàtiques del ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts), amb un horitzó de predicció de 32 dies, 1.5º de resolució espacial i 
amb 6 hores de resolució temporals. 
 
Aquesta predicció serà corregida i ajustada mitjançant les sèries climàtiques de la 
xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya utilitzant el mètode 
d'adaptació estadística per trobar els valors de temperatura mensual prevista en 
tots els punts de Catalunya.  
 
La correcció s'ha realitzat respecte a dos mètodes diferents de càlcul de la mitjana mensual, la mitjana aritmètica de les 
temperatures i la semisuma de temperatures mínimes i màximes, sent els dos mètodes no comparables entre ells. 
 
Per a la predicció de juny del 2011, el mètode ha estat assajat amb dades fins a abril de 2011, corregint així el biaix 
obtingut durant l'any 2010. El millor mètode escollit en aquest treball per realitzar el pronòstic, és l'obtingut amb el mètode 
de les mitjanes aritmètiques. Es pot concloure que el pronòstic per al mes de juny de 2011 mostra una anomalia tèrmica 
lleugerament positiva a la província de Barcelona i uns valors de temperatura semblants a la resta dels valors climàtics, fins i 
tot amb una anomalia tèrmica més freda a les regions del Pirineu, especialment en el Pirineu oriental.  

Foto: Generalitat de Catalunya 
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Foto: Senderisme. Turismo de Catalunya 

Font:  
Butlletí de Medi Ambient Generalitat de Catalunya (15 juny 2011) 
http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Noticies/2011/06Juny/pdf/Prediccioestacional.pdf 
 
Quart Simposi internacional d’espais naturals de cel fosc i quart Camp internacional de cels foscos 
Des del 27 de juny fins a l’1 de juliol de 2011 es duu a terme el 4rt Simposi internacional d’espais naturals de cel fosc i 4rt 
Camp internacional de cels foscos. El Simposi que es desenvolupa al Montsec, està organitzat pel Consorci del Montsec i pel 
Parc Astronòmic Montsec, avalat per la UNESCO i la iniciativa Starlight. 
 
El Departament va signar, l’any 2002, un conveni de col·laboració amb el Consorci del Montsec; i l’any 2005, dins dels 
mecanismes de protecció de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn, es va fixar l’Observatori Astronòmic del Montsec com a punt de referència astronòmic de Catalunya. 
Posteriorment, l’any 2007 es va protegir el seu entorn amb 1600 km2 de màxima protecció envers la contaminació lluminosa 
(E1). 
 
La directora general de Qualitat Ambiental, senyora Assumpta Farran i Poca, participà en l’acte d’obertura del Simposi del 
dia 27 de juny de 2011. 
 
En el Simposi hi participen principalment professionals i aficionats a l’observació del firmament, professionals de la gestió 
ambiental d’ens públics d’arreu d’Europa i associacions mediambientalistes. 
 
En l’organització del Simposi hi contribueix la Iniciativa Starlight; aquesta iniciativa es concep com una campanya 
internacional en defensa de la qualitat del cel nocturn i el dret general a l'observació de les estrelles, oberta a la participació 
de totes les institucions i associacions científiques, culturals i ciutadanes relacionades amb la defensa del firmament. 
 
Un important aspecte de la iniciativa és ajudar a difondre els beneficis directes i indirectes, tecnològics, econòmics o 
culturals, associats a l’observació de les estrelles. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya- Medi Ambient ( 27 juny 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2434021
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&con
tentid=df2785aadc0d0310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
FEEC, Medi ambient, Què són les senders?  
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) presentarà al·legacions a les modificacions de la llei de regulació 
de l’accés motoritzat al medi natural que inclou l’esmentada “llei òmnibus” impulsada aquesta setmana pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. La Federació també elaborarà un manifest i a la vegada ha sol·licitat una reunió amb el director 
general de Medi Natural i Biodiversitat per fer-li palès el seu malestar. 
 

A l’avantprojecte de “Llei de simplificació, d’agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció econòmica” 
presentada per l’actual Govern de la Generalitat, l’anomenada 
llei òmnibus, es preveu modificar els articles 6 i 20 de la Llei 
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural. 
 
La FEEC vol manifestar la seva preocupació i malestar per 
aquestes modificacions que de ben segur afecten la seguretat 
dels excursionistes, muntanyencs i vianants que circulen pels 
camins i pistes de muntanya, a la vegada que atempten contra 
la conservació de la xarxa de camins i vials del nostre país, els 
quals formen part d’un preuat patrimoni històric i cultural. 

 
Per aquests motius la FEEC està elaborant un seguit d’al·legacions i un posterior manifest per tal que tot el col·lectiu afectat 
-65.000 socis i sòcies de 400 entitats excursionistes, dels quals 35.000 estan federats- i totes les persones que amb més o 
menys freqüència comparteixen els camins i viaranys del nostre país, s’hi puguin adherir. 
 
Paral·lelament a aquestes accions la FEEC ha sol·licitat una reunió urgent amb el director general de Medi Natural i 
Biodiversitat, trobada que tindrà lloc a finals d’aquest mes de juny. En aquesta reunió els representants de la Federació 
faran palesa la seva preocupació per aquesta mesura que condiciona greument l’accés del col·lectiu senderista a la 
muntanya, cada cop més important al nostre país. 
 
Font:  
Federació d’Entitats d’Excursionistes de Catalunya (10 juny 2011) 



 
13

http://www.feec.es/la-feec-en-contra-de-la-modificaci%C3%B3-de-la-normativa-dacc%C3%A9s-motoritzat-al-medi-natural 
 
Presentació de l'estudi 'Energies renovables i ocupació a Catalunya 2010' 
CCOO de Catalunya ha elaborat un estudi sobre l'ocupació al sector de les energies renovables a Catalunya, un sector 
emergent que, tot i la crisi econòmica, s'ha mantingut pràcticament estable en els darrers dos anys. 
 
La presentació, en roda de premsa, de l'estudi s'ha fet el divendres 3 de juny, a càrrec de José Manuel Jurado, responsable 
del Departament de Sostenibilitat de CCOO de Catalunya; i Jordi Forcadell, tècnic del Departament. 
Feu clic per veure: 
 
-l'estudi 'Energies renovables i ocupació a Catalunya 2010' 
-les declaracions de Jordi Forcadell, tècnic del Departament de Sostenibilitat, i José Manuel Jurado, responsable del 
Departament de Sostenibilitat, de CCOO de Catalunya, efectuades a la roda de premsa del divendres 3 de juny de 2011. 
 
Font:  
CCOO - Departament de Sostenibilitat 
http://www.ccoo.cat/sostenibilitat/noticia/139284/Presentaci%C3%B3-de-l'estudi-'Energies-renovables-i-ocupaci%C3%B3-a-
Catalunya-2010' 
 
CEDAT-URV: 
 
El proper 7 de juliol s'obre el període de matriculació per al Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV 
La matrícula es durà a terme, de forma general: 
 
1. Alumnes de nou accés: 
1ª i 2ª fase: del 7 al 24/07 i del 5 al 20/09 (automatrícula) 
3ª fase: del 7 al 15/10 (automatrícula) 
4ª fase: del 22 al 27/10 (secretaria) (extraordinària) 
Per a l'automatrícula és necessari concertar abans la cita prèvia 
2. Els alumnes de segon any podran matricular-se des del dia 7 fins al 24 de juliol i des del dia 5 al 20 de setembre 
Els candidats admesos, si no s'han matriculat en aquestes dates, ho podran fer també en el termini extraordinari del 7 al 27 
d'octubre, si compten amb l'acord del coordinador/a. 
 
Font:  
URV 
http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/acces_m/calendari_actuacions_que_afecte
n_als_estudiants.pdf 
 
Convocatòria d'ajudes de matrícula CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret ambiental (URV)-Curs 
2011/2012 
Es convoquen 6 ajudes destinades a finançar les despeses derivades de la matrícula del Màster Universitari en Dret 
Ambiental de la URV, que l'estudiant realitzi en el curs acadèmic, excepte les taxes de secretaria. 
Beneficiaris: 
 
Seran beneficiaris d'aquesta ajuda aquells estudiants de nou accés i estudiants de segon any del Màster Universitari en Dret 
Ambiental. A tals efectes, es concediran tres ajudes de matrícula per a estudiants de nou accés i tres de segon curs del 
Màster Universitari en Dret Ambiental. 
Requisits:  
 
Poden sol·licitar la següent ajuda els estudiants que en el curs 2010-11 van superar els 60 crèdits del primer any de Màster i 
que es troben en situació de cursar el segon any de Màster, sempre que es matriculin de la totalitat dels crèdits que els 
restin per finalitzar el Màster pel qual la van obtenir. En el cas dels estudiants de nou accés, serà un requisit necessari per a 
l'obtenció de l'ajuda estar admès/a en el curs 2011-2012 en el Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV. 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/beques/becas_cedat_11_12.pdf 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Reglamento (UE) n ° 582/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011 , por el que se aplica y se modifica el 
Reglamento (CE) n ° 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las emisiones de los 
vehículos pesados (Euro VI) y por el que se modifican los anexos I y II de la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE 
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Per a més informació:  
Diari Oficial nº L 167/1 de 25/6/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:167:0001:0168:ES:PDF 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de junio de 2011 , por la que se excluye la prospección de 
petróleo y gas y la explotación de petróleo en Italia del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos 
en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales [notificada con el 
número C(2011) 4253] Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial nº 166 de 25/6/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:166:0028:0031:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de 
bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino 
 
Per a més informació:  
BOE nº 157 de 2/7/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/02/pdfs/BOE-A-2011-11344.pdf 
 
Orden ARM/1851/2011, de 20 de junio, por la que se convocan el X Premio "Jacumar" de investigación en 
acuicultura y el VII Premio "Jacumar" de implantación de sistemas de gestión medioambiental por las 
empresas de acuicultura. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 158 de 4/7/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/04/pdfs/BOE-A-2011-11487.pdf 
 
Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la 
aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental 
 
Per a més informació:  
BOE nº 154 de 29/6/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/29/pdfs/BOE-A-2011-11176.pdf 
 
Orden ARM/1753/2011, de 22 de junio, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental 
y Mediterráneo 
 
Per a més informació:  
BOE nº 151 de 25/6/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/25/pdfs/BOE-A-2011-11007.pdf 
 
Real Decreto 727/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20 de 
diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales 
 
Per a més informació:  
BOE nº 143 de 16/6/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10458.pdf 
 
Catalunya: 
 
ORDRE AAM/127/2011, de 16 de juny, de modificació de l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, per la 
qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del 
programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els 
corresponents a l'any 2010. 
 
Per a més informació:  
DOGC Núm. 5905 de 22/6/2011 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1187737&type=01 
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 JURISPRUDÈNCIA 
  
Unió Europea:  
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de mayo de 2011-peticiones de decisión prejudicial 
planteadas por el Raad van State - Países Bajos) - Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-165/09) / 
College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-166/09) / 
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-167/09) / 
College van Gedeputeerde Staten van Zuid (Holanda) <<Medio ambiente - Directiva 2001/1/CE - 
Autorización para la construcción y explotación de una central eléctrica - Directiva 2001/81/CE - Techos de 
emisión nacionales para determinados contaminantes de la atmósfera - Facultades de los Estados miembros 
durante el período transitorio - Efecto directo>>  
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0165:ES:HTML 
 
Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane Kokott,  presentadas el 28 de junio de 2011,  en el Asunto 
C-404/09- Comisión Europea  contra Reino de España «Territorio del “Alto Sil” – Directiva 85/337/CEE – 
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente – Directiva 92/43/CEE – 
Protección de los hábitats naturales y de las especies silvestres – Oso Pardo (Ursus arctos) – Urogallo (Tetrao 
urogallus)» 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=ENVC&m
ots=&resmax=100 
 
Conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston,  presentadas el 22 de junio de 2011  en el 
Asunto C-204/09 - Flachglas Torgau GmbH contra Bundesrepublik Deutschland «Acceso a la información 
medioambiental en poder de las autoridades públicas – Convenio de Aarhus – Directiva 2003/4/CE – 
Entidades que actúan en calidad de órgano legislativo – Confidencialidad de los procedimientos dispuesta por 
la ley» 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=ENVC&m
ots=&resmax=100 
 
Espanya:  
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 3784/2011, de14 de junio de 2011, Nº de 
Recurso2/2009. Recurso Contencioso-Administrativo. Real Decreto 1666/2008, de 26 de octubre, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del 
Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma. Junta de Extremadura. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6027005&links=&optimize
=20110630 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 3596/2011, de 13 de junio de 2011, Nº de Recurso 
1/2009. Traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6026991&links=&optimize
=20110630 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 3788/2011, de 10 de junio de 2011,  Nº Recurso 
3839/2007. Recurso de casación. Aprobación de Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Montgó. 
Exceso de jurisdicción. Falta de motivación. Valoración de la prueba. Contenido de los citados planes. 
Solicitud de indemnización 
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Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6027034&links=&optimize
=20110630 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 3665/2011, de 10 de junio de 2011, Nº Recurso 
45/2009. Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la 
que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009. Régimen transitorio aplicable a los 
distribuidores acogidos a la disposición transitoria undécima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
sector eléctrico. Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).  
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6026997&links=&optimize
=20110630 
 
ARTICLES 
Guia sobre finançament i canvi climàtic 
Quatre grans reptes, una solució global 
Revalorar el món. Els valors de la sostenibilitat 
Informe 2/2011: Consideracions sobre les modificacions previstes a l’ avantprojecte de llei òmnibus en 
referència a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats 
Informe 3/2011: Consideracions generals i sobre diverses normatives en l’ àmbit de la sostenibilitat 
modificades per l’ avantprojecte de llei òmnibus 
Verins ocults a carns mexicanes 
Agricultura ecològica: evaluació socioeconòmica i ambiental 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
Faure, M.;  Peeters, M. (eds.). Climate change liability. Northampton : Edward Elgar , 2011 
Massai, L. The Kyoto Protocol in the EU. European Community and Member States under International and European Law.  
Merino Blanco, E.; Razzaque, Jona, Globalisation and natural resources law : challenges, key issues and perspectives. 
Northampton : Edward Elgar, 2011  
Quaddus, M. A.;  Siddique, M. A. B.  Handbook of corporate sustainability : frameworks, strategies and tools. Northampton : 
Edward Elgar , 2011 
The Hague : T.M.C. Asser Press, 2011 
Treves, T. [et. al].  Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of international environmental 
agreements.  The Hague: T.M.C. Asser Press, 2009 
Informe sobre el desarrollo mundial 2010 : desarrollo y cambio climático. Washington : Banco Mundial, 2010 
Welzer, H. Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI. Buenos Aires :  Katz, 2010 
 
AGENDA  
 
Universitat d'Alcalá. Curs d'estiu: "Règim jurídic i fiscal de les Energies Renovables" 
 
Les jornades sobre règim jurídic i fiscal de les energies renovables estan pensades per debatre sobre els principals 
problemes jurídics amb els quals es troben en l'actualitat els operadors del sector de les fonts energètiques netes en relació 
amb els diferents àmbits que els afecten. 
 
Entre altres qüestions s'abordaran el règim tarifari i les seves recents modificacions a la baixa, les llicències i autoritzacions 
dels diferents ens públics, la distribució de competències entre Estat, comunitats autònomes i corporacions locals o els 
negocis jurídics més habituals en l'àmbit de les energies renovables, com serien el contracte de Project finance, les diferents 
garanties personals i reals, així com els aspectes immobiliaris relacionats amb tot això.  
 
Aquestes jornades tenen com a destinataris principals els professionals relacionats amb el sector de les fonts energètiques 
renovables (empreses productores d'equips, indústria energètica, administracions públiques, advocats especialitzats, etc.) i 
totes aquelles persones interessades a apropar-se a la regulació jurídica d'aquest sector. 
 
Per l'actualitat del tema objecte d'estudi s'estima que podrien participar en les jornades unes 100 persones de diferents 
sectors professionals relacionats amb les energies renovables o interessats en elles. 
 
Lloc: Rectorat de la Universitat d'Alcalá 
Dates: 22 i 23 de setembre de 2011 
Organitza: Universitat d'Alcalá 
 
Per a més informació: 
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http://www.cedat.cat/_pdf/cursos/curso_verano.pdf 
http://www.uah.es/cultura_deportes/cultura/cursos_verano.shtm 
 
Espai d'Informació Ambiental-Espai Aigua: activitats de sensibilització ambiental per a casals d'estiu i 
entitats 2011 
 
L'Espai d'Informació Ambiental és l'oficina d'atenció, informació, sensibilització i formació de l'àrea de Medi ambient dirigida 
a ciutadans, entitats, centres educatius, empreses i serveis. 
 
És un espai que fomenta la reflexió, la participació i la construcció d'una xarxa ciutadana activa i interessada a conèixer 
bones pràctiques a l'abast per aplicar davant els nous reptes de la sostenibilitat. 
 
En el mes de juliol, l'Espai d'Informació Ambiental ofereix les següents activitats de sensibilització ambiental per a casals 
d'estiu i entitats 2011:  
 
TALLER: Mou-te amb energia! 
Diàriament necessitem l'energia per viure, però les fonts d'energia actuals són limitades. En aquest taller es veurà quines 
alternatives tenim i es construirà una font d'energia més sostenible.  
Dirigit a nens i nenes de 3 a 6 anys 
Durada: 1 h.  
 
JOC: Mulla't per l'aigua!  
A partir d'un conte de Mauritània es realitzarà una petita gimcana amb jocs que recordaran la importància de fer un bon ús 
de l'aigua. 
Dirigit a nens i nenes de 6 a 8 anys 
 
Durada: 1 h.  
JOC: L'equilibri amb el medi ambient  
Tots els éssers vius del planeta estem “connectats” i depenem els uns dels altres per viure. Jugant, es descobrirà com 
funcionen “les cadenes tròfiques” i es reflexionarà sobre la necessitat de trobar l'equilibri entre el medi ambient i la nostra 
societat.  
Dirigit a nens i nenes de 8 a 12 anys  
Durada: 1 h.  
 
L'entrada per participar en aquestes activitats és gratuïta però és necessari inscriure's prèviament enviant un missatge a 
info.eia@reus.cat o bé trucant al telèfon 977 010 088. Les places són limitades.  
 
Lloc: Espai d'Informació Ambiental – Espai Aigua - Pl. Antoni Sabater Esteve (plaça de les Aigües), n. 2, baixos, 43201 Reus  
Dates: Del 4 al 22 de juliol de 10 a 13h 
Organitza: Ajuntament de Reus 
 
Per a més informació: 
http://www.reus.cat/sites/default/files/Fitxers/arees/medi_ambient/Programacio%20EIA_Maig_Juliol_web.pdf 
http://www.reus.cat/serveis/espai-dinformaci%C3%B3-ambiental 
 
Beques de formació pràctica en matèria mediambiental per a titulats universitaris  
 
El Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí ha obert una convocatòria de beques de formació pràctica en matèria d’ 
anàlisis i prospectiva agroalimentària, rural, pesquera i mediambiental per a titulats universitaris. Les beques es 
desenvoluparan dins d'un programa que podrà incloure els següents grups d'operacions: 
 
a) Anàlisi general d'estructures, conjuntures i polítiques agràries, alimentàries, pesqueres, del medi rural i del medi ambient. 
b) Disseny i participació en activitats de difusió del coneixement relacionades amb les àrees de coneixement de Medi 
ambient, Economia i Anàlisi Estadística. 
c) Elaboració d'informes d'àmbit general o específic relacionats amb els sectors competència del Departament i 
específicament amb les operacions establertes en l'apartat a). 
d) Recerca d'informació i creació, actualització, manteniment i explotació de bases de dades relacionades amb els treballs 
realitzats. Vinculació d'aquestes bases de dades, si escau, amb un Sistema d'Informació Geogràfica. 
 
Convoca: Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí 
Termini de sol·licitud: Fins al 19 de juliol 
 
Per a més informació:  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/29/pdfs/boe-a-2011-11199.pdf 
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Cicle de conferències: Parlant de la sostenibilitat en un nou marc global 
Actualment, la crisi, el canvi ambiental global, el canvi de dimensió dels escenaris de vida (econòmics, però també d'hàbitat, 
de població, de cultures, etc.) requereixen una reflexió per adaptar-se a la nova situació, o millor encara, una reflexió 
proactiva per ser agents de la ràpida transformació en què estem immersos com a país. Aquest cicle de conferències pretén 
ser una aportació a aquesta reflexió. 
 
El canvi de regles explícites i implícites del món actual, la necessitat d'afrontar reptes com el canvi climàtic, la contaminació 
del mitjà en què vivim, i l'esgotament de recursos que sustenten l'actual model econòmic mundial; el canvi de valors i la 
seva implicació en la priorització d'urgències i necessitats; la dificultat de trobar consensos socials sobre temes claus, etz., 
són temes recurrents que podrien caracteritzar molts moments de la història, però que han pres una rellevància especial en 
els últims temps i que ara requereixen un tractament específic. 
 
Es faran sessions amb conferenciants destacats dels àmbits polític, empresarial i acadèmic que exposaran la seva visió i 
posteriorment la discutiran amb el públic assistent que vulgui intervenir. 
Destinataris: 
 
Experts i investigadors dels diferents àmbits relacionats. 
Directius d'empreses, organitzacions i institucions. 
Membres dels col·legis professionals. 
Membres de l'estament polític amb capacitat de decisió i d'influència (càrrecs de responsabilitat, diputats, etc.). 
Tota persona interessada en el tema. 
 
Dates: 13/09/2011 a 14/02/2012  
Lloc: Auditori de la Pedrera 
Organitza: Fundació Fòrum Ambiental amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya  
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2011/sete
mbre/13092011%20conf%20sostenibilitat/Programa%20Debats%20Sostenibilitat%20BCN.pdf 
 
4º Curs de Camp d'Estudi d'Evolució de Paisatge 
 
En el curs s'explicaran, sobre el terreny i a partir de casos concrets, les tècniques que s'utilitzen per interpretar les 
transformacions del paisatge a través de l'estudi evolutiu de la seva vegetació. Així doncs, es plantejarà la utilització de 
tècniques paleogeogràfiques basades en restes vegetals (antracologia, dendrocronologia, palinologia, pedoantracologia) i 
altres fonts de tipus documental directes i indirectes (escrites, gràfiques i orals). 
 
Igualment, durant el curs s'analitzaran les principals pertorbacions naturals i/o humanes que alteren l'estat del paisatge de 
muntanya i les seves conseqüències ambientals. 
 
El curs està especialment indicat per a professionals que treballen en la interpretació del paisatge i en la gestió del territori, 
així com estudiants de matèries relacionades amb la temàtica ambiental i territorial i totes aquelles persones interessades en 
les problemàtiques del paisatge pirinenc. Per a estudiants de la UAB, el curs es pot convalidar per 2 crèdits de lliure elecció. 
 
Lloc: Centre d' Art i Natura (Farrera, Pallars Sobirà) 
Data: Del 18 al 22 de juliol de 2011 
Organitza: Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge de la Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Per a més informació: 
http://www15.gencat.cat/cads/appphp/images/stories/actualitat_cads/agenda/4rt_curs-evol_paisatge_2011.pdf 
 
2011 International Biodiversity Conference 
 
Entra a formar part de la solució a la conservació de la biodiversitat i les qüestions de l'ecologia tropical unint-te a la nostra 
conferència de la biodiversitat. Espot the Wild Foundation és l'entitat organitzadora de la Conferència Internacional de la 
Biodiversitat 2011 amb l'objectiu d'aprofundir en aquest ecosistema únic i desenvolupar nous interrogants per a estudis 
posteriors. 
 
Lloc: Baños, Equador 
Data: De 29 de juliol a 4 d'agost 2011 
Organitza: Wild Espot Foundation 
 
Per a més informació: 
http://www.wsfbioconference.org/biodiversity_conference_fort_lauderdale_fl.html 
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IV Congrés mundial sobre restauració ecològica 
 
SER2011 és un congrés multi-disciplinar internacional que reunirà  més d'1,000 individus i organitzacions dedicades a la 
ciència i la pràctica de restauració ecològica en els àmbits de la gestió de recursos naturals, el canvi climàtic, la pèrdua de la 
biodiversitat i els mitjans de vida sostenibles. Els delegats inclouran practicants, investigadors, planificadors/gestors, 
estudiants i voluntaris amb formació i experiència en les ciències naturals, arquitectura de paisatges, enginyeria ecològica, 
gestió de recursos naturals, polítiques públiques, economia, cultures indígenes i activitats de base comunitària. SER2011 
proporcionarà un fòrum dinàmic per a l'intercanvi de coneixements i perspectives entre aquest grup divers amb la finalitat 
d'identificar solucions pràctiques per restaurar la naturalesa i augmentar els béns i serveis ecosistèmics crítics. 
 
Lloc: Mèrida, Mèxic 
Data: Del 21 al 25 d'agost, 2011  
Organitza: Societat per a la Restauració Ecològica 
 
Per a més informació:  
http://www.ser2011.org/es/wp-content/uploads/2010/08/ser2011-primera-circular.pdf 
 
Cursos d'estiu i tardor UIMP 2011  
 
La programació d'aquests cursos es divideix en quatre grans blocs temàtics: Polítiques del benestar i Estat de les 
autonomies, Ciència i Tecnologia, Polítiques urbanes, i Nous escenaris regionals al món. En total seran vint-i-un seminaris, 
dirigits per destacats catedràtics de les diferents àrees de coneixement, i amb la participació d'especialistes de tot el món. El 
format dels seminaris serà l'habitual de dues o tres jornades intensives durant el final del primer semestre i el segon 
semestre de l'any. 
 
Lloc: Secretària d'Alumnes: CUIMPB - Centri Ernest Lluch, C/ Ferlandina, 49, Barcelona; Aules: Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, C/ Montalegre 5, Barcelona. 
Dates: De 21 de Juny a 21 de Desembre de 2011. 
Organitza: CUIMPB - Centri Ernest Lluch 
 
Per a més informació:  
http://www.cuimpb.cat/index.php?option=com_virtuemart&itemid=54&lang=ca 
 
Ecocity World Summit in Montréal  
 
El Ecocity World Summit 2011 se celebrarà entre els dies 22 i 26 d'agost a Montreal. Aquesta cita té per finalitat crear un 
espai de diàleg per orientar el futur de les zones urbanes- zones on habita la major part de la població mundial- cap a un 
model d’ecociutat, basat en l'ecologia i centrat en les persones. Tindran l'oportunitat de trobar-se amb acadèmics, 
dissenyadors de polítiques, professionals, entusiastes de l’ecociutat procedents de tot arreu del món i de gaudir d'un 
programa de ric contingut dirigit per excel·lents conferenciants.  
 
Lloc: Palais des Congrès de Montréal 
Dates: Del 22 al 26 d'agost 
Organitza: The Montréal Urban Ecology Centre (MUEC) 
 
Per a més informació:  
http://www.ecocity2011.com/messages-de-bienvenue/default_e.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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