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Els nous desenvolupaments constitucionals a Equador i Bolívia, analitzats en un projecte de recerca del 
CEDAT 
 
Un equip d’investigadors del CEDAT ha obtingut finançament per part de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans 
de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’un estudi en relació amb reconeixement dels pobles indígenes com a 
subjecte polític en les noves constitucions d’Equador i Bolívia i la seva incidència en la determinació del model de 
desenvolupament (o d’alternativa la desenvolupament, com alguns prefereixen considerar-ho). Efectivament, al 2008 
(Equador) i 2009 (Bolívia) van aprovar-se sengles noves constitucions en aquests estats, en les que s’apuntaven 
desenvolupaments extremadament innovadors en el constitucionalisme comparat en relació amb la recepció d’elements 
culturals aliens a la tradició del constitucionalisme de patró occidental, que havien de tenir una incidència remarcable en la 
relació entre societat i entorn. 
 
Amb l’objecte d’aprofundir en la vivència del procés constituent i d’analitzar els desenvolupaments posteriors a l’aprovació de 
les respectives constitucions, part de l’equip d’investigadors del CEDAT implicat en el projecte, ha estat durant la primera 
quinzena d’aquest mes de juny a Equador i Bolívia per realitzar una sèrie d’entrevistes a persones implicades en els 
esdeveniments polítics recents d’ambdós països, així com destacats acadèmics locals, la visió de primera mà dels quals és 
fonamental per al desenvolupament exitós del projecte. 
 
L’experiència ha estat extraordinàriament fructífera i ha de ser determinant en la configuració dels resultats del projecte, 
que haurien de projectar-se en un informe i, posteriorment, si es donen les condicions, en una publicació on es posi a 
disposició del públic interessat el treball realitzat. 
 
Més enllà dels resultats concrets del projecte de recerca, l’estada del grup d’investigadors del CEDAT a terres bolivianes i 
equatorianes ha servit per establir nous contactes en l’àmbit de la recerca i l’activisme en relació amb la protecció del medi 
ambient, el dret ambiental i les polítiques públiques en aquest àmbit. En aquest sentit, l’experiència ha contribuït a estendre 
la xarxa internacional del CEDAT i a establir noves relacions amb destacats actors en els països esmentats. 
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Internacional:  
 
Emparen a indígenes contra projecte turístic 

El projecte turístic que es desenvoluparia en els terrenys limítrofs al 
Divisadero Barrancas del Cobre es troba aturat de manera indefinida, 
després que els pobladors de la comunitat indígena de Mogotavo van 
aconseguir dues suspensions per part de sengles instàncies federals. 
 
El milionari projecte contempla l'edificació de diversos hotels, 
restaurants i altres atractius; no obstant això, un jutge de Districte així 
com un Tribunal Agrari van considerar que es podrien violar els drets 
dels residents actuals del predi en litigi, és a dir uns 215 tarahumaras, 
per la qual cosa es van ordenar dues suspensions provisionals, en tant 
l'assumpte es resol a fons la qual cosa podria prendre diversos anys. 
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Els litigis es van donar després que l'empresària Odile Sandoval Almeida vengués a un grup d'inversors un predi de 155 
hectàrees situades a un costat del Divisadero, emparada amb els títols de propietat que li va concedir la Secretària de la 
Reforma Agrària en 1999. 
 
No obstant això, la comunitat indígena reclama ser l'autèntica propietària dels terrenys, basant-se en que l'ètnia es va 
assentar aquí des de fa quatre generacions, la qual cosa li donaria el dret legítim de possessió, sosté. 
 
En la Controvèrsia Agrària presentada davant el Tribunal Agrari Districte 5, sota l'expedient 064/2011; així com en empara 
directa sol·licitada davant el Jutjat Desè de Districte, la comunitat de Mogotavo va sol·licitar l'anul·lació dels títols de 
propietat de Odile i Ivonne Sandoval, i per tant la venda dels terrenys als inversors, darrere dels quals es troba el senador 
Manlio Fabio Beltrones, asseguren els indígenes. 
 
D'igual forma es demana que es reconegui el territori com un bé comunal, a favor del grup indígena. 
Els habitants de Mogotova basen la seva petició en part en un Peritatge Antropològic elaborat per la Comissió Nacional per 
al desenvolupament dels Pobles Indígenes, el qual va concloure que: "Es va trobar que el temps mínim d'assentament de la 
població a la regió es remunta a quatre generacions, és a dir a final del segle XIX i principis del XX". 
 
D'acord amb el governador rarámuri de Mogotavo, San Miguel Cruz Moreno, fa 20 anys tant la comunitat com la família 
Sandoval van demanar a la Reforma Agrària els títols de propietat de la regió en conflicte; no obstant això, es va fallar en 
contra dels indígenes sota l'argument que la zona estava despoblada, la qual cosa és falsa segons ho demostra el peritatge 
de la CNDI. 
 
Font:  
El Diari de Chihuahua (28 maig 2011) 
http://eldiariodechihuahua.mx/notas.php?f=2011/05/28&id=b28d2a9a61d0aaaa0201191b71270146 
 
El Govern xinès admet que la presa de les Tres Goles ha causat importants problemes mediambientals 
El Govern xinès ha admès que la presa de les Tres Goles, que es troba en el riu Yangtsé i té la planta hidroelèctrica més 
gran del món, ha causat importants problemes mediambientals i d'un altre tipus que han de resoldre's ràpidament, segons 
han informat aquest dijous els mitjans de comunicació xinesos. 
 
El Consell d'Estat, el màxim òrgan executiu de Xina, ha dit en un comunicat emès després de mantenir una reunió aquest 
dimecres que el Govern aviat anunciarà mesures per alleujar la deterioració mediambiental del riu. 
 

"Hi ha problemes urgents que han de ser atallats, 
com estabilitzar i millorar les condicions de les 
persones reallotjades, protegir el medi ambient i 
evitar desastres geològics", va afirmar. Aquesta és la 
primera vegada que l'Executiu admet que la presa ha 
afectat a la navegació, la irrigació, el 
subministrament d'aigua i l'entorn mediambiental del 
Yangtsé, segons el 'Diari del Poble', el periòdic oficial 
del Partit Comunista de Xina. 
 
"El Govern abordarà els efectes negatius del projecte 
en els trams mitjà i baix del Yangtsé i millorarà els 
mecanismes a llarg termini per a la prevenció de 
desastres geològics", assenyala el comunicat, que 
afegeix que Pequín també intensificarà els esforços 
per preservar el medi ambient i augmentar la 
biodiversitat en els llocs afectats per la presa. 
 

S'espera que l'Executiu anunciï noves inversions en projectes per estabilitzar el corrent riu avall, reforçar els dics i introduir 
gradualment més instal·lacions de bombament d'aigua per millorar la irrigació. 
La construcció de la part principal de la presa de les Tres Goles, situada a la ciutat de Sandouping, a la província central de 
Hubei, va concloure el maig de 2006, després de 17 anys. Va començar a funcionar en 2003 i fins  l'any passat va generar 
440.000 milions de quilowatts. La seva construcció ja era polèmica fins i tot abans que fos aprovada, i un terç dels 
parlamentaris van votar en contra o es van abstenir. 
 
En la trobada de dimecres, el Govern es va comprometre a mantenir el principi que els ciutadans segueixin sent el més 
important i a promoure un desenvolupament sostenible, segons ha indicat l'agència de notícies Xinhua. 
 
En aquest context, va insistir en la necessitat de reduir la contaminació de l'aigua en els trams mitjà i baix del Yangtsé, que 
passa per vuit províncies amb un àrea de 633.000 quilòmetres quadrats que és la zona més poblada de Xina. 
 

Foto: Toda China 
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També es va comprometre a millorar les condicions de vida de les persones que han hagut de traslladar-se a altres zones 
(1,3 milions) realitzant millores econòmiques i en les infraestructures i  garantir que en 2020 tots els habitants de zones 
rurals i urbanes estiguin coberts per la Seguretat Social. 
 
Font:  
Ecoticias (19 maig 2011) 
http://www.ecoticias.com/co2/48674/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 
 
Transgènics a l'aguait 
A pesar que en el Perú l'ambient està summament carregat per la segona volta electoral que es durà a terme el 5 de juny, 
l'emissió pel Ministeri d'Agricultura (MINAG) del Decret Suprem 003-2011-AG, que obre la possibilitat que els qui vulguin 
introduir transgènics presentin una sol·licitud i obtinguin el permís corresponent, ha aixecat una polseguera i un consens en 
contra, inusuals en aquest país. 
  
En el front opositor se situen la Convenció Nacional del Agro (CONVEAGRO), el més important gremi d'agricultors del país, 
l'Associació Mèdica Peruana, el Col·legi d'Enginyers del Perú, l'Associació Peruana de Gastronomia, nombrosos moviments 
socials i organitzacions no governamentals. Fins al titular del Ministeri de l'Ambient (MINAM), Antonio Brack, ha pres 
distància de Rafael Quevedo, el ministre d'Agricultura, qui aposta per mantenir la norma i és recolzat per alguns empresaris 
de l’ agro, vinculats al negoci transgènic.  
 
“No és de vida o mort la necessitat de comptar amb transgènics”, diu 
Manuel Ruiz, advocat de la Societat Peruana de Dret Ambiental 
(SPDA), per ventura interpretant l'esperit dels qui s'oposen als 
organismes vius modificats (OVM) i que centren el seu rebuig en 
diversos arguments a tenir en compte: risc per a la biodiversitat, 
altíssima al Perú; falta d'un diagnòstic precís d'aquesta riquesa —no es 
coneix bé on està cada espècie—, insuficients equips i personal per 
exercir un control de bioseguretat adequat, i dependència de l'ús de 
llavors que es crearia amb els transgènics.  
 
El citat decret és, en rigor, el reglament de la Llei 27104 de Prevenció 
de Riscos Derivats de l'Ús de la Biotecnologia, de 1999, que permet la 
seva entrada en vigor.  
 
Com assenyala Ilko Rogovich, també membre de la SPDA, “aquesta 
norma redueix la possibilitat d'ingrés a un nombre molt limitat de 
transgènics” i més aviat encoratja la presentació de noves sol·licituds 
per a la introducció de nous OVM al Perú.  
 
Escassa capacitat en bioseguretat  
 
No és que els transgènics mai hagin existit al Perú. De fet circulen ja al mercat alimentari nombrosos productes comercials 
elaborats a partir de transgènics importats —des de llets de soya, olis, fins a begudes en pols— i es té coneixement des de 
fa temps sobre la incursió furtiva de llavors de blat de moro, també transgèniques, sobretot a la costa nord del país. Els 
OVM, llavors, no són un element nou a l'escenari agrícola i l'alimentació al Perú. 
  
La norma en qüestió no permet que el Perú sigui un laboratori experimental, ni que s'utilitzi la seva biodiversitat per 
desenvolupar nous OVM. A més, estableix que un dels requisits perquè s'aprovi una sol·licitud per a la introducció d'un 
transgènic és que no hagi estat rebutjat a un altre país. Tot això d'acord amb la llei 27104.  
 
Encara així, les alertes han sonat a causa de la poca capacitat del país en matèria de bioseguretat. 
  
Segons Isabel Peña, advocada especialista en temes de bioseguretat, el Perú és un “centre d'origen i de diversificació 
d'importants recursos agrícoles”, que són importants fins i tot per al món. L'entrada d'una major quantitat de transgènics, 
afirma, “comporta  posar en risc tota aquesta diversitat genètica”. 
  
Font:  
Ecoportal (13 maig 2011) 
http://www.ecoportal.net/eco-noticias/transgenicos_al_acecho 
 
Pescadors africans denuncien que Europa saqueja els seus recursos pesquers 
"A Àfrica, si seguim així, en 10 o 15 anys no tindrem més pesca. Què  menjarem després?".  

Foto: Agricultura del Perú
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Foto: Ecoportal 

Aquestes paraules de Ahmedou Ould Byih formen part dels testimoniatges de pescadors africans que Greenpeace ha recollit 
en la seva campanya 'African Voices' (Veus d'Àfrica) per denunciar les conseqüències de la sobrepesca europea a les seves 
comunitats. 
  
Ahmedou Ould Beyih i Abdou Karim Sall, pescadors artesanals de Mauritània i Senegal, van visitar Espanya. La seva 
presència s'engloba dins del tour europeu African Voices, que ja ha portat les veus dels pescadors africans a Holanda, 
Luxemburg, França i fins i tot a la Comissió Europea de Brussel·les.  
 
Ahmadou i Abdou formen part de la campanya de Greenpeace que explica els abusos de la sobrepesca a aquells sectors, 
sobretot polítics, que tenen un paper important en la reforma de la Política Pesquera Comuna (PPC), legislació que entrarà 
en vigor en 2013, i que regula quant, com i on pesca Europa. 
 
Aquests pescadors han estat testimonis de com han disminuït les seves captures i del perill que això suposa per a la 
supervivència de les seves comunitats, amenaçades directament per la injusta competició dels vaixells europeus. A Espanya, 
país que posseeix el 67% de la flota europea que pesca en aigües extracomunitàries, Ahmedou i Karim explicaran els 
impactes devastadors de la pesca europea sobre el medi ambient i les seves comunitats a polítics, supermercats i altres 
actors de la societat civil. 
  
Els estocs pesquers a Europa estan sobreexplotats, nou de cada deu segons reconeix  la Comissió Europea. La flota 
industrial, per tant, es va desplaçant cap a aigües de fora de les seves fronteres, la qual cosa priva a les comunitats locals 
de la seva principal font d'alimentació i ingressos, i empeny a moltes d'elles a la pobresa i els força a abandonar les seves 
llars.  
 
La majoria dels bucs europeus a Àfrica occidental són arrossegadors de fons i alguns palangrera. Més de dos terços dels 154 
arrossegadors són espanyols. Les principals espècies capturades són polp, llagostí, sardina i sorell, entre d’altres. 
 
"La Unió Europea no hauria d'exportar la seva sobrecapacitat fora de les seves fronteres marítimes. Hauria d'actuar 
immediatament per reduir la pressió i recuperar els seus propis estocs pesquers a través de la reducció de la seva flota, un 
canvi cap a pràctiques pesqueres més sostenibles i a través de la creació de reserves marines", va declarar Paloma 
Colmenarejo, responsable de la campanya Oceans de Greenpeace. 
 
Font:  
Ecoestrategia (16 maig 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-5 
 
El projecte Angostura. Sense llicència social 
Colòmbia, país amb una de les majors riqueses hídriques del món, està avui amenaçada pel boom miner. Ja està sol·licitat 
més del 40% del territori nacional, en bona part, alta muntanya, per empreses mineres posant en risc tant les fonts d'aigua, 
com la sobirania alimentària, la megadiversidad i les formes de vida tradicionals. El tema miner està avui dins de les 
preocupacions del poble colombià i a això hi ha contribuït la lluita per la defensa de l'erm de Santurbán. Així ho evidencien 
múltiples grups creats a les xarxes socials, blogs, vídeos, notícies, comentaris que aixequen la veu dels mitjans alternatius 
de comunicació, mentre en els mitjans regionals i nacionals, el debat contínua, i es registren diàriament notícies i editorials. 
 
El passat 17 de març, el ministre de Mines i Energia Carlos Rodat va informar al país, que l'empresa Greystar (1) retirava la 
proposta tècnica i la sol·licitud de llicència ambiental del projecte Angostura situat a l'erm de Santurbán. Aquesta notícia, 
sense precedents a la història del país (2), va motivar expressions d'alegria de ambientalistas, organitzacions socials i 
ciutadania en general, que havien manifestat el seu desacord pel desenvolupament miner a cel obert en ple cor d'un dels 
principals erms del país i que proveeix d'aigua a més de 2,5 milions de persones. No van passar més de 24 hores, perquè 
l'empresa canadenca desmentís les declaracions del ministre Rodat i asseverés que no renunciaria a extreure l'or que jeu en 
les entranyes de les altes muntanyes del Gran Santander, encara que reconeixia que el seu actual projecte Angostura 
contenia falles tècniques i ambientals. La conclusió del seu pronunciament va ser que es dedicaria a la mineria subterrània.  
 
L'actitud de la trasnacional minera va tenir diverses interpretacions: 
algunes persones la van veure com un parany, mentre unes altres la 
van considerar com un senyal d'un primer round guanyat pel 
moviment social en defensa de l'aigua.  
 
No només va obligar a l'empresa a tirar enrere el seu projecte 
emblema, sinó també a admetre les seves febleses i carències; al seu 
torn, va conduir al Ministeri de Mines i Energia a acceptar que no pot 
avançar-se la mineria en erms i, el més important, va posar a 
Colòmbia a parlar en altres termes sobre la mineria i va mostrar que la 
solidesa d'un moviment amb ampli suport social i ciutadà són claus en 
la defensa del territori.  
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Sens dubte, aquest gir de la minera nord-americana era resultat de la forta pressió social, alguna cosa havien de fer si 
pretenia seguir a la regió. 
  
La veritat és que el poble santandereano ja havia pres una decisió: no concedir la llicència social a la megamineria en l'erm 
de Santurbán. Això va ser clar amb la manifestació massiva del 25 de febrer, quan més de 30 mil persones van marxar a 
Bucaramanga sota una sola consigna: “aigua si, or no”, que seria la quarta mobilització que en menys d'un any es 
presentava en aquesta ciutat.  
 
També va haver-hi moviment a Cucutá, Pamplona, Bogotà i Cartagena, ciutats on els activistes i líders socials van rebutjar 
en el marc de la protesta contra Angostura, la política minera del govern de Juan Manuel Santos. La lluita per Santurbán va 
obrir el debat nacional sobre la mineria i amb això va transformar el panorama dels mesos anteriors, en els quals no 
semblava existir cap objecció davant la locomotora minera. 
  
Però bé. Moltes amenaces permanencen per a l'erm, el subpáramo i les formes de vida locals, perquè la Greystar roman al 
territori i perquè, a més, hi ha altres empreses amb títols miners, entre elles Finestra Gold, que els donen dret a explorar les 
muntanyes de la Província de Soto Nord, també a Santander.  
 
No obstant això, interessa destacar alguns elements de les jornades que van conduir al canvi de posició de la Greystar, que 
fan part del balanç positiu amb el qual avui explica el poble de Santander, i en aquest context, les aportacions del moviment 
de l'aigua en el departament. Com la seva lluita es constitueix avui en un referent que anima i recrea els diversos processos 
de resistència a la mineria, contra la despulla i en defensa del territori que existeixen al país.  
 
Referències: 
 
(1) D'acord amb un comunicat de 18 de març de 2001, del ministre de mines i energia Carlos Rodat: “Durant els últims anys 
l'empresa Greystar ha vingut adquirint drets miners i el 18 de febrer de 2007 va subscriure un contracte de concessió que va 
integrar diversos títols miners, per a un total de 5.245 hectàrees, que abasten àrees en els municipis de Califòrnia, Vetes i 
Suratá en el departament de Santander i el de Cucutilla, a Nord de Santander”.  
 
(2) És la primera vegada que es recordi que una empresa minera hagi retirat el seu projecte miner i la sol·licitud de llicència 
per pressió social de les comunitats. 
 
Font:  
Ecoportal (15 maig 2011) 
http://www.ecoportal.net/temas_especiales/mineria/el_proyecto_angostura._sin_licencia_social 
 
Ministres d'energia llatinoamericà- del Carib debaten sobre cooperació i desenvolupament sostenible 
Ministres d'energia de més de 30 països llatinoamericans i del Carib es reuniran avui a Caracas per tractar perspectives 
comunes en matèria de cooperació i desenvolupament sostenible.  
 
La trobada, que s'estendrà fins demà, serà la primera reunió anual de titulars d'aquest sector rumb al Cim d'Amèrica Llatina i 
el Carib sobre Integració i Desenvolupament, segons va indicar en nota de premsa l'empresa petroliera estatal Pdvsa. 
  
D'acord amb el text, a la cita hi assisteixen Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela.  
 
Per la part de la Comunitat del Carib (Caricom) estaran representats: Barbados, Trinidad i Tobago, Jamaica, Granada, 
Dominica, Saint Lucia, Antigua i Barbuda, Saint Vincent i les Grenadines, Bahames, Sant Cristóbal i Nieves, Belize, Guyana, 
Haití i Surinam. 
  
L'intercanvi d'aquesta jornada és una de les trobades prèvies a la cimera presidencial prevista per el mes de juliol a Caracas 
amb vista al naixement de la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i Del Carib (Celac), organisme d'integració regional que no 
inclou  Estats Units i Canadà. La reunió coincideix amb el VI Consell Ministerial Extraordinari de Petrocarib, programa 
energètic que desenvolupa el govern veneçolà amb estats de Caricom per al subministrament de petroli baix termes 
preferencials. 
  
El conveni comprèn a més l'ús eficient d'aquests recursos i programes de cooperació tecnològica, capacitació i 
desenvolupament d'infraestructura energètica, a més de l'aprofitament de fonts alternatives, com les energies eòlica i solar, 
entre d’altres.  
 
Font:  
Ecoportal (13 maig 2011) 
http://www.ecoportal.net/eco-noticias/ministros_de_energia_latinoamericano-
caribenos_debaten_sobre_cooperacion_y_desarrollo_sostenible 
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Organitzacions reforcen anomenat a Governador de Guerrer per un No a la Parota 
Intensifiquen campanya amb vídeos per sol·licitar signatures a favor dels “Acords de Cacahuatepec” per evitar que més de 
100,000 persones siguin afectades. 
 
Davant la falta d'una postura clara respecte de la cancel·lació definitiva del projecte hidroelèctric “La Parota” del Governador 
de l'Estat de Guerrero, Ángel Aguirre, organitzacions nacionals i internacionals de drets humans van llançar aquest dimarts 
una nova campanya basada en vídeos, a fi de sumar cartes sol·licitant al mandatari que firmi els “Acords de Cacahuatepec.” 
La carta dirigida al Governador, la qual també ja va ser lliurada pel Consell d’ Ejidos i Comunitats Opositores a la Parota 
(CECOP), assenyala que el passat 7 de maig, a la comunitat d'Agua Caliente, enfront de milers de camperols i camperoles, li 
va ser sol·licitat a Ángel Aguirre comprometre's a NO impulsar el projecte hidroelèctric La Parota, a través de la signatura 
dels “Acords de Cacahuatepec”. No obstant això, fins al moment el Governador no ha mostrat una resposta clara sobre 
aquest tema pel que més organitzacions es van sumar a la signatura de cartes per al governador demanant subscrigui els 
“Acords de Cacahuatepec”. 
 
Per l'anterior, la carta textualment estableix: “Senyor Governador: Seria extremadament preocupant que, reproduint els 
errors del seu antecessor, el govern al seu digne càrrec consideri sacrificar la vigència dels drets humans en honor d'un 
projecte que lluny de conduir al genuí desenvolupament sustentable de les comunitats, és legal, social i ambientalment 
inviable. En aquest sentit, la signatura dels “Acords de Cacahuatepec” sens dubte confirmaria la vocació democràtica del seu 
govern.” 
 
El projecte faria que 25,000 persones anessin desplaçades de les seves terres i més de 75,000 anessin afectades de manera 
directa. A l'abril un Tribunal va resoldre novament a favor de les comunitats en anul·lar una assemblea que el govern va 
intentar fer de manera il·legal en 2010 per imposar el megaprojecte. Amb aquesta sentència, ja són cinc els judicis a favor 
de les comunitats opositores al projecte. 

 
Per això, els “Acords” busquen que formalment es respecti la 
decisió de les i els camperols, els quals des d'agost de 2007 van 
decidir unànimement de manera lliure, informada i de 
conformitat amb els seus usos i costums, rebutjar la construcció 
de la Hidroelèctrica per ser un projecte legal, ambiental i 
socialment inviable. Per això, s'estableix com a primer punt el 
compromís del Governador a “Gestionar davant el govern 
federal la cancel·lació definitiva del projecte hidroelèctric La 
Parota”. 
 
Entre les organitzacions signatàries de la campanya es troben: 
Espai DESC, Centre de Drets Humans Tlachinollan, Fundar 
Centre d'Anàlisi i Investigació, Serapaz, WITNESS, el Centre 
Mexicà de Dret Ambiental (Cemda), entre unes altres.  
 
 

Com a part de la campanya, reuniran més de tres mil signatures abans que es compleixi un mes de la visita del governador 
a Aigua Calenta, és a dir, el proper 7 de juny. 
 
La recol·lecció de signatures es realitza a través d'internet a la pàgina: 
 
http://www.tlachinollan.org/noalaparota/noalaparota.html 
 
Font:  
Tlachinollan (24 maig 2011) 
http://www.tlachinollan.org/comunicados/comunicado-organizaciones-no-a-la-parota.html 
 
Unió Europea: 
 
Dia Europeu dels Parcs Naturals 
Des de 1999 se celebra el Dia Europeu dels Parcs. Commemora la declaració a 
Suècia, el 24 de maig de 1909, dels primers parcs nacionals europeus.  
 
Aquesta celebració la promou la Federació EUROPARC, organització panaeuropea 
creada en 1973 i que reuneix a les institucions dedicades a la conservació de la 
naturalesa i els espais protegits de 38 països. 
 
EUROPARC-Espanya organitza anualment activitats amb motiu de l'efemèride i 
anima a la participació de les entitats relacionades amb la conservació natural a 

Foto: Desinformemonos.org 

Foto: Instituto de desarrollo Comunitario 
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que divulguin l'esdeveniment i donin a conèixer les àrees protegides i la seva rellevància per a la societat. 
 
El lema per aquest any és Naturalesa sense fronteres, ja que el concepte d'espai protegit com a lloc aïllat de les agressions 
externes ha quedat obsolet. La gestió dels espais protegits requereix coordinació i col·laboració en els nivells local, regional, 
nacional i interestatal i és necessari el desenvolupament de xarxes de conservació i de corredors biològics. 
 
Font:  
Ecoticias (24 maig 2011) 
http://www.ecoticias.com/eventos/359/Dia-Europeo-de-los-Parques-Naturales 
 
Eurodiputats tanquen els ulls davant el canvi climàtic i el col·lapse pesquer 
En plena crisi climàtica i energètica, i en un escenari d'imminent col·lapse pesquer, els eurodiputats espanyols van donar 
ahir l'esquena a la realitat i van votar a favor de l'augment dels subsidis al sector pesquer per compensar la pujada del preu 
del combustible. 
 
La majoria del Parlament Europeu va votar a favor de doblegar les denominades ajudes de “minimis”. Ecologistes en Acció 
considera totalment incomprensible subsidiar els combustibles fòssils amb la situació de crisi ecològica actual, precisament 
per mantenir una situació de sobrepesca que cada vegada es fa més insostenible. 
 
Ahir dia 12 de maig, es va votar al Parlament Europeu la resolució promoguda pel PPE en la qual es demanava que es 
doblessin les ajudes de “minimis” al sector pesquer, amb la finalitat de compensar la pujada del preu del combustible. La 
resolució va ser votada favorablement pels eurodiputats (amb 369 vots a favor i 203 en contra), per la qual cosa, a més de 
la ja existent exempció d'impostos sobre els combustibles, aquesta pujada es convertirà en subvencions directes addicionals, 
que passarien de ser dels 30.000 euros actuals, fins a 60.000 euros per empresa, com una de les mesures de suport al 
sector pesquer. Respecte als eurodiputats espanyols, la gran majoria va votar a favor o no va estar present. 
 
L'exagerat augment de les ajudes al combustible que es va aprovar ahir, s'ha multiplicat per 20 en menys de 5 anys. Fins a 
l'any 2007, la normativa comunitària tenia fixat un topall màxim de 3.000 euros. A partir d'aquesta data i fins a l'actualitat, el 
màxim d'ajudes públiques que un Govern podia concedir a una empresa en un termini de tres anys havia estat de 30.000 
euros. Però ahir, la majoria d'eurodiputats van considerar que aquest tipus de subvencions hauria d'ampliar-se a 60.000 
euros. 
 
Per a Ecologistes en Acció aquesta decisió demostra la irresponsabilitat i la falta de compromís d'enfront de la lluita contra el 
canvi climàtic i en el seu compromís per acabar amb les subvencions perjudicials per al medi ambient, la reducció de les 
emissions de CO2, així com la lluita contra la sobreexplotació pesquera i la protecció del mitjà marí. 
 
En un moment en què els caladors europeus estan en clar declivi- s'estima que el 72% de les poblacions de peixos 
avaluades estan sobreexplotades i que la capacitat pesquera és de dues a tres vegades superior al nivell sostenible- i en ple 
procés de reforma, que entrarà en vigor a principis de 2013 i a la qual estan perfectament identificades quines han estat les 
causes del mal estat ecològic dels mars. Aquestes decisions preses pels nostres representants polítics europeus no ens 
poden deixar indiferents. 
 
Cal destacar que les votacions dels eurodiputats espanyols, amb favor de l'augment de les subvencions, 2 en contra, 1 
abstenció - i 18 altres absents-, mostra una vegada més l'afany dels dos grans partits que ens representen a Europa (Grup 
del Partit Popular Europeu i el Grup de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu), per afavorir a la indústria pesquera 
en lloc de defensar els interessos dels pescadors artesanals espanyols que representen al voltant del 76% de la flota 
espanyola. A més, aquesta constant pressió política contribueix al fet que països com Espanya, que rep la gran majoria de 
les ajudes europees destinades a la pesca (46% segons les dades de fishsubidy.org), acabin incloent la dependència a les 
subvencions com a part de la seva pròpia cultura i en comptes d'innovar cap a un nou model pesquer que empenyin les 
pesqueres cap a la sostenibilitat, prefereixin estendre la mà i empènyer perquè any rere any, les subvencions pesqueres 
augmentin. 
 
Font: 
Ecologistes en Acció (13 maig 2011)  
http://www.ecologistasenaccion.org/article20675.html 
 
La Comissió anuncia una nova estratègia per aturar la pèrdua de biodiversitat en deu anys  
La Comissió ha presentat avui una nova estratègia per protegir la biodiversitat europea i millorar la situació d’aquí a deu 
anys. L’estratègia inclou sis objectius que aborden els principals factors de la pèrdua de biodiversitat, de manera que es 
redueixi la pressió sobre la natura i els ecosistemes a la UE integrant la biodiversitat en les polítiques sectorials clau. També 
es té en compte la dimensió mundial de la pèrdua de biodiversitat i es garanteix la contribució de la UE a aquesta lluita 
global. L’estratègia inclou els compromisos assumits l’any passat per la UE a Nagoia.   
 
Janez Potočnik, comissari europeu de Medi Ambient, ha declarat que “formem part de la biodiversitat, però també en 
depenem pel que fa als nostres aliments, a l’aigua potable, a l’aire net i al clima estable. És el nostre capital natural, l’estem 
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consumint massa de pressa i tots sabem el que passa quan ens endeutem per sobre de les nostres possibilitats. Per abordar 
el problema hauríem de ser conscients de la gravetat de la situació i dels errors comesos fins ara. Ha arribat el moment 
d’intensificar decididament els nostres esforços. Estic segur que el nou plantejament multisectorial ens posarà en condicions 
d’aturar la pèrdua de biodiversitat d’aquí a 2020”. 
 
Més protecció per a un món sota pressió  
A Europa la biodiversitat està en crisi i les espècies s'extingeixen més de pressa que mai. Molts ecosistemes estan tan 
degradats que ja no poden oferir tota la varietat de serveis dels que depenem, des de l’aire i l’aigua nets fins a la 
pol·linització dels vegetals i la protecció davant les inundacions. Aquesta degradació representa per a la UE unes enormes 
pèrdues socials i econòmiques. Per exemple, la pol·linització, que està minvant considerablement a Europa, té a la UE un 
valor econòmic estimat de 15.000 milions d’euros anuals. La situació no és menys preocupant a escala mundial. 
L’estratègia adoptada avui estableix sis objectius prioritaris i les mesures corresponents per reduir àmpliament les amenaces 
a la biodiversitat: 
 
Posar plenament en pràctica la normativa existent sobre protecció de la natura i les xarxes de reserves naturals a fi d’assolir 
millores essencials en la conservació dels hàbitats i les espècies.  
 
Millorar i recuperar els ecosistemes i els seus serveis sempre que sigui possible, sobretot incrementant l’ús de les 
infraestructures verdes.  
 
Garantir la sostenibilitat de l’agricultura i la silvicultura.  
 
Protegir les poblacions de peixos de la UE.  
 
Controlar les espècies invasores, que són una causa creixent de pèrdua de biodiversitat a la UE.  
 
Incrementar la contribució de la UE a una acció mundial concertada per prevenir la pèrdua de biodiversitat.   
 
Font:  
Representació de la Comissió Europea  a Barcelona 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110503_ca.htm 
 
Quan els residus deixen de ser-ho? Quan compleixen els nous criteris de finalització de la condició de residu 
pensats per fomentar els nostres mercats de reciclat 
Els residus generats per les indústries i els consumidors a Europa es tornen a transformar cada vegada més en matèries 
primeres secundàries i nous productes en comptes d'enterrar-se en abocadors. No obstant això, faltaven abans uns criteris 
clars per determinar quan un material de deixalla recuperada deixava de ser un residu i podia tractar-se com si fos un altre 
producte o matèria primera. El primer Reglament de finalització de la condició de residu adoptat avui estableix aquests 
criteris en el cas de la ferralla de ferro, acer i alumini.  
 
El seu propòsit és estimular els mercats europeus de reciclat.  
Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, ha declarat el següent: «Hem de començar a tractar els residus com a recursos 
valuosos i l'adopció d'aquests criteris de finalització de la condició de residu per als fluxos de materials estimularà realment 
els nostres serveis i indústria de reciclat.  
 
Es tracta d'un altre gran pas avanci cap al compliment de l'objectiu europeu d'aconseguir una economia eficient en l'ús dels 
recursos i convertir-se en una societat del reciclat.» 
 
Un objectiu important de les normes sobre la fi de la condició 
de residu és estimular els mercats de reciclat de la UE. 
Aquesta mesura facilitarà la seguretat jurídica i unes regles 
de joc equitatives, eliminarà càrregues administratives 
innecessàries en el sector del reciclat gràcies a la retirada de 
les matèries primeres secundàries netes i segures de l'àmbit 
d'aplicació de la normativa sobre residus i contribuirà al 
proveïment de matèries primeres per a les indústries 
europees. 
 
La falta de criteris clars i harmonitzats en el passat s'ha 
traduït en una situació en què diversos Estats membres han 
establert normatives diferents i no sempre compatibles per 
regular els materials recuperats.  
 Foto: Instituto de Desarrolllo Comunitario 
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El Reglament d'avui suposa que la ferralla neta i segura no haurà de classificar-se com a residu si els productors apliquen un 
sistema de gestió de la qualitat i demostren el seu compliment dels criteris mitjançant una declaració de conformitat per   
cada remesa de ferralla.  
 
Qualsevol classe de transformació necessària (per exemple, cort, trituració, neteja i descontaminació) per preparar la ferralla 
per al seu ús final en fàbriques o foses ha de completar-se perquè la ferralla pugui deixar de considerar-se residu. Per 
exemple, els cotxes vells han de desballestar-se, retirar-se els fluids i els compostos perillosos i tractar-se les parts de metall 
per recuperar la ferralla neta, que compleixi els criteris de finalització de la condició de residu. 
 
Font:  
Portal de la UE 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/11/388&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en 
 
Fotovoltaica, capdavantera de potència renovable instal·lada a Europa en 2010 
L'estimació realitzada per l’ EurObserv’ER en 2010 indica que l'energia solar fotovoltaica va ser líder quant a la instal·lació de 
potència renovable en la Unió Europea. Es van superar els 13 GW, amb un creixement de mercat del 120% en comparació a 
l'any 2009. 
 
L'any 2010 va marcar una fita. Per primera vegada el sector fotovoltaic va instal·lar més potència que qualsevol altra energia 
renovable a la Unió Europea. EurObserv’ER estima que es van connectar uns 13.023,2 MW de mòduls fotovoltaics a la xarxa 
a la Unió Europea, la qual cosa suposa un augment interanual del 120,1% respecte als 5918,2 MW de 2009. 

 
Una vegada més Alemanya és la 
locomotora europea. Va instal·lar 7.411 MW 
en 2010, gairebé el doble del que va fer en 
2009.  
 
El segon lloc, per segon any consecutiu, és 
per a Itàlia que amb 2.321 MW va triplicar 
el barem aconseguit en 2009. El tercer i 
quart lloc és per la República Txeca i 
França, que també van millorar 
considerablement els seus nombres en 
2010 respecte a l'any anterior.  
 
Espanya apareix en cinquè lloc amb 370 
MW instal·lats, vint vegades menys que 
Alemanya, sis vegades menys que Itàlia i 4 
vegades menys que la República Txeca. 
 

La suma de les noves plantes augmenta la capacitat fotovoltaica de la Unió Europea fins als 29.327,7 MW. El 60% de la 
potència està instal·lada a Alemanya (17.370 MW), país que ocupa el primer lloc. Espanya és la segona potència amb 3.808 
MW, gairebé un 13% del total d'Europa. La diferència entre Alemanya i Espanya és immensa, i és més que probable que 
perdi el segon posat sense trigar molt en favor d'Itàlia. Els italians ja han arribat als 3.478 MW i els contingents de 
desenvolupament previstos en 2011 són molt majors que els espanyols. 
 
Europa va seguir liderant la instal·lació de plantes fotovoltaiques amb més del 80% de la capacitat instal·lada a tot el món, 
per davant d'altres principals mercats que van augmentar la seva capacitat en 2010. Japó va instal·lar una mica menys d'un 
GW en 2010 (483 MW en 2009). Es calcula que Estats Units haurà afegit uns 800 MW en 2010 (enfront dels 473 MW de 
2009). Quant a Xina, es preveu un augment de capacitat d'almenys 400 MW en 2010 (en comparació dels 160 MW de 
2009). 
 
Font:  
Energies Renovables (16 maig 2011) 
http://www.energias-
renovables.com/energias/renovables/index/pag/fotovoltaica/colleft//*colright/fotovoltaica/*tip/articulo/*pagid/ 
 
 
 
 

Foto: Portal Energía 
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Substàncies químiques i REACH: la UE prohibirà el cadmi en joies, barres de soldadura i tots els plàstics 
El cadmi en joies, plàstics i barres de soldadura quedarà prohibit a 
la UE el desembre de 2011. S'han detectat alts nivells de cadmi, 
una substància nociva, en alguns articles de joieria, sobretot en 
bijuteria importada.  
 
Els consumidors, menors inclosos, estan exposats al cadmi a 
través del contacte amb la pell i amb la llengua. La nova legislació 
prohibeix l'ús de cadmi en tot tipus de productes de joieria, 
excepte en les antiguitats.  
 
La prohibició abasta el cadmi de tots els plàstics i barres de 
soldadura utilitzades pera soldar diversos materials; els vapors 
emesos durant aquest procés són molt perillosos si són inhalats.  
 

En paraules d'Antonio Tajani, vicepresident de la Comissió i responsable d'Indústria i Emprenedoria, "es tracta de bones 
notícies per als consumidors i per a la indústria, que ja ha creat alternatives a aquesta substància. També demostra una 
vegada més el paper clau de REACH a l'hora d'aportar normes rigoroses en matèria de seguretat sanitària".  
 
El comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, ha declarat que "la prohibició del cadmi en els articles de joieria protegirà els 
consumidors, sobretot els infants. També és bo per al medi ambient, perquè els plàstics sense cadmi contribuiran a 
disminuir la contaminació. La disposició estimula el reciclatge de residus de PVC, el que representa un progrés important en 
els esforços per estalviar recursos". 
 
La prohibició vetlla per una millor protecció dels consumidors de la UE contra l'exposició al cadmi i reduirà la contaminació 
del medi ambient per aquesta substància. Serà adoptada en forma de modificació del REACH, el reglament sobre 
substàncies i preparats químics. 
 
Font:  
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (20 maig 2011) 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110520c_ca.htm 
 
Comença la quarta campanya de control de la tonyina vermella  
Per quart any consecutiu, l'Agència Comunitària de Control de la Pesca (ACCP) coordina el Pla de Desplegament Conjunt per 
a la captura de la tonyina vermella al Mediterrani i l'Atlàntic Est. En aquest pla, els Estats membres posen a disposició els 
seus mitjans de control i inspecció humans i materials, amb l'objectiu de portar a terme una vigilància i inspecció conjunta 
de les activitats de pesca, tant al mar com a terra.  
 
Totes aquestes activitats es gestionen amb un equip de coordinadors estatals des de la seu de l'ACCP, a Vigo. El pla inclou 
la Comissió Europea, els Estats membres i l'ACCP, i compta amb els recursos de set Estats membres implicats en la pesca 
(Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Espanya i Portugal), així com el vaixell d'inspecció de l'Agència Comunitària de Pesca. El 
pla cobreix totes les fases de la cadena de mercat. La inspecció i la vigilància al mar es realitzen en aigües comunitàries i 
internacionals, i s'apliquen tant als vaixells comunitaris com als no comunitaris.  
 
Abans del primer Pla de Desplegament Conjunt, el 2008, les activitats 
de control, inspecció i vigilància es realitzaven separadament per part 
de cada Estat membre implicat, per la qual cosa no hi havia coordinació 
ni s'arribava a totes les flotes que pesquen tonyina vermella.  
 
Des de llavors, hi ha hagut tres Plans de Desplegament Conjunt al 
Mediterrani, amb resultats molt positius. En aquests plans, els 
inspectors dels Estats membres implicats en el sector de la pesca estan 
de servei durant tota la campanya de control. Aquest any, l'ACCP 
participarà al pla amb el seu nou vaixell d'inspecció, el Tyr, que 
juntament amb els mitjans dels Estats membres millorarà les activitats 
d'inspecció a la zona. La Unió Europea ofereix aquest vaixell per 
millorar la cooperació amb d'altres països del Mediterrani implicats en 
la pesca de la tonyina vermella.  
 
Les activitats conjuntes de control, inspecció i vigilància que es 
realitzen sota el Pla de Desplegament Conjunt estan coordinades per 
un Grup Tècnic de Desplegament Conjunt (TJDG, per les seves sigles 
en anglès), que consisteix en un grup de coordinadors estatals, amb 
seu a l'ACCP. El grup està creat des de l'1 de maig de 2011 i romandrà 
operatiu fins a finals de novembre.  

Foto: Ecología Verde 

Foto:  Ambientum 
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Aquest grup decideix sobre l'estratègia general d'inspecció i vigilància i fa recomanacions sobre les activitats de control, 
inspecció i vigilància dels mitjans estatals i europeus, basant-se en les dades que es recullen cada dia i la informació que 
reben les autoritats estatals de control i la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (CICAA) i, en 
concret, les dades de l'SLB (sistema de localització de vaixells via satèl·lit) i la informació sobre les captures.  En aquesta 
campanyam els Estats membres i l'ACCP mobilitzaran 22 vaixells i 9 mitjans de patrulla aeris per garantir que es respecti el 
pla de recuperació de la tonyina vermella. En total, hi ha previstos 232 dies d'activitat al mar, 150 dies a terra i 198 vols. 
 
Font:  
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (20 Mayo 2011) 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110520b_ca.htm 
La publicació d’uns nous mapes permet als europeus localitzar els punts d'emissió de la contaminació 
atmosfèrica 
El registre europeu d'emissions té l'objectiu d'ajudar els ciutadans a participar activament en les decisions relacionades amb 
el medi ambient. Els 32 nous mapes en línia publicats avui per la Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient, en 
col·laboració amb el Centre Comú de Recerca, que és el servei científic intern de la Comissió, permeten per primer cop als 
ciutadans europeus localitzar les principals fonts difuses de contaminació atmosfèrica, com ara el transport i l’aviació.  
 
Aquest conjunt de mapes assenyala els punts d’emissió de 
contaminants, per exemple els òxids de nitrogen o les 
partícules, i complementa les dades que ja ofereix actualment el 
registre europeu d’emissions i transferències de contaminants 
sobre les emissions de les instal·lacions industrials.  
 
Segons el comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, “el 
coneixement és fonamental per donar credibilitat a les nostres 
accions. Ofereix també una informació important als nostres 
ciutadans. Aquests mapes demostren la voluntat inequívoca que 
tothom pugui entendre millor d'on procedeix la contaminació 
atmosfèrica”. 
 
La professora Jacqueline McGlade, directora executiva de 
l’Agència Europea de Medi Ambient, ha declarat que “la 
contaminació atmosfèrica és una amenaça greu per a la salut, 
concretament per als grups de més risc, com ara els infants o 
les persones amb malalties respiratòries.  
 
Els nous mapes informen els ciutadans de la contaminació atmosfèrica que produeixen als seus llocs de residència el 
transport, les llars i d'altres fonts i, així, els permeten de prendre mesures i exigir a les autoritats les millores necessàries”. 
 
El registre E-PRTR, que es va crear el 2009 per millorar l’accés a la informació sobre el medi ambient, ja contenia dades 
facilitades per algunes instal·lacions industrials (fonts puntuals). A partir d’avui s’afegeix informació sobre les emissions 
procedents del transport per carretera, del transport marítim, de l’aviació, de la calefacció dels edificis, de l’agricultura i de 
les petites empreses (fonts difuses). 
 
Les fonts difuses de contaminació estan molt esteses o es concentren en zones d’alta densitat de població. Concretament 
en les ciutats, el gran nombre d’emissions petitíssimes procedents de les llars i dels vehicles representen en conjunt una 
enorme font difusa de contaminació. 
 
Els mapes es poden consultar a: 
http://prtr.ec.europa.eu/MapSearch.aspxAntecedents  
Font:  
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (27 maig 2011) 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110527_ca.htm 
 
Espanya: 
 
Greenpeace demana que es permeti a cada edifici produir i consumir la seva pròpia electricitat 
L'organització ecologista Greenpeace ha presentat al·legacions al Reial Decret que el Govern està preparant per permetre 
que qualsevol edifici pugui produir i consumir l'electricitat que necessiti, quelcom impossible amb la normativa actual.  
 
La proposta del Ministeri d'Indústria denominada “Projecte de Reial decret pel qual es regula la connexió a xarxa 
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència” manté limitacions importants, ja que no eximeix a 
aquestes instal·lacions d'estar sotmeses als contingents màxims que limiten quanta energia renovable es pot instal·lar cada 
any a Espanya, ni les eximeix de presentar avals com una gran central. 
 

Foto: Energia Verde 
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Per Greenpeace, aquest decret ha de millorar-se i entrar en vigor al més aviat possible, ja que pot suposar un avanç 
fonamental per a l'energia distribuïda al nostre país, és a dir, per afavorir que es pugui produir l'energia allí on es 
consumeix, gràcies a les noves tecnologies d'energies renovables i de cogeneració, la qual cosa contribuirà de forma 
important a l'eficiència energètica.  
 
“És fonamental que es permeti autoconsumir l'electricitat que generem amb les nostres pròpies instal·lacions d'energia 
neta”, va declarar José Luis García Ortega, responsable de projectes d'Energia neta de Greenpeace. “El autoconsum ajudarà 
a fer un ús més eficient i racional de l'energia i permetrà un aprofitament generalitzat i distribuït de les energies 
renovables”, va afegir. 
Font:  
Ecoestrategia (16 maig 2011)  
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-12 
 
Injectar biometà a la xarxa de gas, principal aposta per al biogàs del nou PER 
“És necessari avançar en mesures de caràcter normatiu que permetin la injecció de biometà a les xarxes de gas”. 
L'esborrany del Pla d'Energies Renovables 2011-2020 conté diverses vegades, d'una forma o una altra,  aquest mateix 
missatge. Així demostra que, a més dels nombres (passar de 177 MW instal·lats a 400 MW en 2020) cal avançar en la 
diversificació de la producció: que el biogàs agroindustrial sigui major que el d'abocador i que es promocioni la injecció a la 
xarxa de gas natural. 

 
En menor mesura que en la biomassa, els objectius en el cas del 
biogàs tampoc són especialment ambiciosos, sobretot si es pensa 
en les potencialitats demostrades per investigacions com les del 
projecte singular i estratègic Probiogás.  
 
Ja en el PER 2005-2010 es preveia arribar als 235 MW de 
potència instal·lada i als 1.417 GWh de producció anual. No 
obstant això, segons les dades del nou pla, partint ara de 177 
MW i 745 GWh, ni tan sols en 2015 s'aconseguiran les velles 
metes (220 MW i 1.302 GWh), i caldrà esperar a 2020 per veure 
com se sobrepassen, amb 400 MW i 2.600 GWh. 
 
Però és clar que el salt vol que sigui qualitatiu, i res com la 
injecció de biometà a la xarxa de distribució de gas per testificar-
ho.  
 

En l'esborrany es considera necessari avançar en mesures de caràcter normatiu que permetin aquesta injecció, 
“salvaguardant la seguretat del sistema i al mateix temps garantint l'accés no discriminatori a la xarxa d'un gas d'origen 
renovable”, conclou el text.  
 
A més, no s'oblida l'aspecte econòmic: “cal desenvolupar mecanismes de suport eficients, sabent que es tracta d'una 
aplicació en la qual tenen gran importància les economies d'escala”. 
 
Subvencions a instal·lacions de biogàs agroindustrial 
 
Però que ningú es faci il·lusions, el PER puntualitza que “els actuals costos de depuració i injecció, així com l'estat encara 
poc desenvolupat del sector del biogàs agroindustrial i de la normativa necessària per facilitar la injecció a la xarxa, fan 
pensar que la implantació d'aquesta aplicació del biogàs sigui lenta, reduint-se a projectes aïllats durant els primers anys del 
període 2011-2020 i augmentant el seu ús a partir de l'any 2014”. És més, a l'hora de calcular l'estimació indicativa de l'any 
d'entrada en competitivitat de les diferents energies renovables amb el mercat elèctric, totes les de biogàs ho farien més 
enllà de 2018, i algunes (les de mitjà i petita grandària) en un horitzó que supera 2030. 
 
A més de les mesures normatives compatibles amb la biomassa, com la creació i regulació de la figura de l'explotació agrària 
productora d'energies renovables i l'elaboració d'un programa nacional de desenvolupament agroenergètic, l'esborrany el 
PER proposa altres específiques. Entre aquestes estan, a més de la creació del marc legal que permeti la injecció de biometà 
a les xarxes de gas natural, el foment de l'aplicació agrícola dels digestatos procedents de processos de digestió anaeròbia i, 
ja entre les mesures econòmiques, la subvenció a instal·lacions de biogàs agroindustrial que reconeguin les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle evitades. 
 
Font:  
Energies Renovables (16 maig 2011) 
http://www.energias-
renovables.com/energias/renovables/index/pag/biogas/colleft//*colright/*biogas/*tip/articulo/*pagid/15450/*botid/26/#*sli
de_6 
 

Foto: Energías Renovables 
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El Govern aprova ajudes per a la compra de vehicles elèctrics 
L'Executiu ha aprovat un paquet d'incentius per promoure la implantació del vehicle elèctric, entre d’altres, les ajudes 
directes per a la compra de vehicles elèctrics amb un pressupost per 2011 de 72 milions d'euros. 
 
 El vicepresident primer, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordat que l'impuls a la implantació del cotxe elèctric és una de les 
apostes del Govern en matèria d'estalvi d'energia i de mobilitat sostenible i les mesures aprovades avui tracten d'incentivar 
la compra d'aquests vehicles. 
 
Pérez Rubalcaba ha informat que se subvencionarà el vehicle elèctric "fins a un 25% del preu de venda, abans d'impostos, 
amb un màxim de 6.000 euros per vehicle". També se subvencionarà el 25% del preu d'adquisició brut d'altres vehicles 
elèctrics com autobusos, autocars o furgonetes, amb un màxim de 15.000 o 30.000 euros, depenent de tipus de vehicle i 
autonomia.  
 
El Govern ha aprovat també la distribució de 20 milions d'euros destinats al "Programa Acredita", amb el qual es pretén 
"establir el sistema d'acreditació de treballadors que han après durant la seva vida laboral un ofici i acreditar-ho dins de la 
Formació Professional", ha assenyalat el vicepresident primer. Per a Pérez Rubalcaba, es tracta de "un pas importantíssim ja 
que és la primera vegada que es farà a Espanya".  
 
El vicepresident primer ha recordat que "aquest és un pas més d'un sistema molt complex de diverses peces que estem 
portant al Consell de Ministres per impulsar la Formació Professional a Espanya". 
 
Font:  
Portal del Medi ambient (9 maig 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9645/el_gobierno_aprueba_ayudas_para_la_compra_de_vehiculos_electri
cos/ 
 
La CECCAA ofereix Serveis Professionals a Ambientòlegs a Galícia, Cantàbria, Euskadi i Castella i Lleó 
Els Serveis Directes a l'Ambientòleg de la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCAA) ofereixen serveis 
professionals als/as ambientòlegs/gues d'aquelles comunitats autònomes en les quals no existeix entitat 
associativa/col·legial en funcionament, convertint-se d'aquesta forma en un punt de partida per estructurar l'organització 
associativa de cadascun d'aquests territoris. 
 
Aquesta iniciativa pretén fomentar el desenvolupament d'un dels objectius principals de la CECCAA, "la promoció i defensa 
de la figura de l'ambientòleg/a" mitjançant: 
 

· Posada en marxa de llista de correu informativa. 
· Resolució de dubtes relacionats amb l'àmbit acadèmic i professional dels/les ambientòlegs/gues. 
· Defensa de l'ambientòleg davant l'administració. 
· Enviament de legislació ambiental. 
· Accés a Segur de Responsabilitat Civil amb condicions especials per a ambientòlegs/as. 
· Formació online i descomptes en formació. 
· Descomptes en activitats d'entitats CECCAA. 
· Gestió i actualització del "registre de perits ambientals" autonòmic i estatal. 

 
Actualment els Serveis Directes a l'Ambientòleg disponibles són: 

 
sda_Galícia: http://ambientologosgalicia.org/ 
sda_Cantàbria: http://www.ambientologoscantabria.org/ 

           sda_Euskadi-País Basc: http://ehizlie.org/ 
sda_Castella i Lleó: http://fecylca.org/ 

 
Font:  
Ciencias Ambientales.com (11 maig 2011) 
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/ningun-a-ambientologo-a-sin-asociacion/ 
 
El Senat aprova la Llei de Responsabilitat Civil per danys nuclears 
S'eleva de 700 fins a 1.200 milions d'euros la cobertura que hauran d'assumir els titulars de les centrals  
 
El ple del Senat ha aprovat el projecte de Llei de Responsabilitat Civil per danys nuclears o causats per materials radioactius. 
La Cambra alta el remetrà ara al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació definitiva. Aquesta nova norma eleva de 700 
fins a 1.200 milions d'euros la cobertura que hauran d'assumir els titulars de les centrals nuclears en concepte de 
responsabilitat civil. Espanya transposa així a la seva normativa la directiva europea en aquest sentit, que estableix fins a un 
màxim d'1.500 milions d'euros de responsabilitat civil. No obstant això, es considera que les entitats asseguradores no 
proporcionaran una cobertura superior als 1.200 milions d'euros, per la qual cosa el Govern espanyol haurà de cobrir els 300 
milions d'euros restants en cas de ser necessari. 
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En la votació en el ple del Senat es va rebutjar una esmena que exigia un calendari de tancament de les centrals nuclears 
"sense possibilitat de renovació extraordinària", així com el tancament "immediatament" de les plantes de Santa María de 
Garoña (Burgos) i Cofrents (València), mitjançant una nova disposició final que modificaria l'article 79.3.c de la Llei 
d'Economia Sostenible. 
 
Font:  
Portal del Medio Ambiente (6 maig 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9640/el_senado_aprueba_la_ley_de_responsabilidad_civil_por_danos_nuc
leares/ 
 
La justícia dóna la raó a WWF i condemna a presó a un alcalde per construir en un Paisatge Protegit canari 
Gràcies a la denúncia de WWF, l'Audiència de Las Palmas acaba de considerar provada la il·legalitat d'una construcció 
realitzada fa més una dècada en La Geria, paisatge protegit de l’illa de Lanzarote. En conseqüència, els constructors i l’ 
excalde de Tinajo hauran d'assumir penes de presó, així com el pagament de multes i el compliment de períodes 
d'inhabilitació en les seves professions.  
 
WWF es felicita per la decisió que acaba de prendre l'Audiència dels 
Palmells de condemnar els imputats en un cas de construcció il·legal a 
La Geria, Lanzarote. L'organització, personada com a acusació 
particular, va denunciar aquests delictes en 2003 i va demanar la 
condemna als inculpats i la demolició de les obres, un habitatge de dues 
plantes amb una superfície d'uns 160 m2 per planta i un celler de 40 m2 
en La Vegueta (Tinajo). 
 
És important subratllar que La Geria està catalogada com a Paisatge 
Natural Protegit i és un àrea coneguda en tot l'Arxipèlag per la 
singularitat del seu paisatge volcànic, aprofitat per a la producció de vi.  
 
Entre els implicats, es troben l’excalde de Tinajo, Luis Perdomo, com a 
autor d'un delicte de prevaricació per haver permès a la fi de la dècada 
dels noranta que aquesta obra es realitzés en un paisatge protegit.  
 
D'altra banda, Andrés Cabrera, el promotor, va executar les obres de construcció i condicionament d'una edificació en sòl 
rústic. No obstant això, la construcció no tenia llicència ni autorització prèvia. Finalment, José Corujo va ser el que va dur a 
terme les obres amb l'empresa Construccions Corujo, sense exigir al promotor la llicència per poder construir en sòl rústic. 
 
L'Audiència ha condemnat ara a tots els imputats i l’ exalcalde de Tinajo haurà de complir sis mesos de presó i set anys 
d'inhabilitació del seu càrrec públic. D'altra banda, Andrés Cabrera i José Corujo han estat condemnats a sis mesos de presó, 
multa i inhabilitació especial per exercir les seves professions, durant tres i set anys respectivament.  
 
Font:  
Portal del Medio ambiente (6 maig 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9638/la_justicia_da_la_razon_a_wwf_y_condena_a_prision 
 
El Congrés insta al Govern a estudiar un sistema d'alerta de tsunamis a Espanya 
El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts, 10 de maig de 2011, una Proposició no de Llei del Grup 
Parlamentari Socialista per la qual s'insta el Govern a realitzar els estudis i previsions que permetin l'establiment d'un 
sistema d'alerta de tsunamis a Espanya. El text ha tirat endavant per unanimitat. 
 
La iniciativa sol·licita al Govern que l'Administració General de l'Estat, en coordinació amb les Comunitats Autònomes i les 
entitats locals que puguin veure's afectades, realitzi els estudis i previsions que permetin disposar, en el termini el més breu 
possible, d'un sistema d'alerta de tsunamis, podent establir per a ells els acords que resultin necessaris amb altres països del 
nostre entorn geogràfic.  
 
Els motius de la iniciativa assenyalen que, encara que la perillositat de tsunamis al nostre país és inferior que en altres zones 
del món, és possible que puguin ocórrer aquests fenòmens, tenint en compte les característiques sismo tectòniques i 
geogràfiques de l'àrea on s'enquadra tant l'Espanya peninsular com la insular mediterrània i atlàntica.  
 
Així mateix, encara considerant la baixa probabilitat que es produeixi un sisme submarí a Espanya, l'alt grau de 
desenvolupament humà de les costes espanyoles incrementa considerablement el risc. Per això, fins i tot un petit tsunami 
podria implicar greus conseqüències.  
 
Les dades de nivell del mar són imprescindibles per a la confirmació ràpida de la presència de tsunamis, permetent preveure 
fins i tot la seva hora d'arribada. És per això que, des de fa temps, en l'àmbit de la protecció civil, funciona al nostre país un 
Grup de Treball que estudia la possibilitat d'anticipar l'arribada d'un tsunami a les costes espanyoles, a fi de poder prendre 

Foto: Ecología en un Clic 
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les mesures oportunes. Al seu torn, existeixen xarxes que podrien participar en l'aportació de dades, encara que pertanyen a 
diferents institucions i no estan concebudes amb aquesta finalitat. 
 
Per tot l'esmentat, és aconsellable enfortir els mecanismes de prevenció i alerta de tsunamis per fer front a una eventualitat 
d'aquesta naturalesa. 
 
Font:  
Ambientum (13 maig 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/congreso-insta-gobierno-estudiar-sistema-alerta-tsunamis-en-espana.asp 
 
El MARM convocarà  les comunitats per aconseguir un compromís sobre depuració d'aigües residuals 
La ministra de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí (MARM), Rosa Aguilar, ha assenyalat al Congrés que convocarà les 
comunitats autònomes implicades en la sentència del Tribunal de Justícia de la UE, per incompliment de les normes 
comunitàries sobre depuració d'aigües residuals. 

 
Segons Aguilar aquesta reunió servirà "per aconseguir un 
compromís i establir un calendari que posteriorment 
elevarem al propi Tribunal". 
  
La ministra ha destacat, a més, que el MARM està complint 
amb les seves obligacions per a la implementació de la 
Directiva Europea. 
 
D'altra banda, Rosa Aguilar s'ha referit al cas concret de 
Galícia i ha ressaltat que les actuacions recollides en aquesta 
sentència i que són competència del MARM per a aquesta 
comunitat autònoma es troben executades o en via de ser 
conformes amb el requeriment de la UE. 
 
Concretament, la sentència assenyala a Galícia 
l'incompliment de 9 aglomeracions urbanes de les quals 
només 4 són competència del MARM.  
 
 
 

La Ministra ha informat que d'elles només està pendent l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Santiago 
l'avantprojecte de les quals està aprovat i a l'espera de la resposta de la Xunta de Galícia a l'esborrany de conveni enviat pel 
MARM per al seu cofinançament. 
 
Per la seva banda l’EDAR de la Corunya es troba finalitzada i en funcionament; la de Vigo està licitada i en termini de 
presentació d'ofertes, i la de Tui es troba en funcionament. Finalment, Rosa Aguilar ha ressaltat que el Govern compleix amb 
Europa i "amb la ciutadania de Galícia des de la col·laboració institucional per garantir-los un medi ambient de qualitat dins 
dels estàndards europeus". 
 
Font:  
Ambientum (5 maig 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/marm-convocara-comunidades-alcanzar-compromiso-depuracion-aguas-
residuales.asp 
 

Catalunya: 
 
Concert a favor del Yasuní. Un altre món és possible: el petroli sota terra val més 
En 2007, el Govern equatorià va sorprendre al món amb una proposta inèdita i revolucionària: 
es comprometia a mantenir indefinidament sota terra les reserves petrolieres del camp ITT al 
Parc Nacional Yasuní, reconegut com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO (1979).  
 
El Govern demanava a canvi un compromís econòmic internacional per cobrir, almenys, la 
meitat del que tenia previst obtenir si explotés el petroli. Si bé els terminis s'han prorrogat, i la 
proposta ha estat molt acollida per la comunitat internacional, cada vegada és major la 
incertesa nacional i internacional sobre el futur real de la mateixa.  
 
L'explotació de la ITT suposaria un gran perjudici per al desenvolupament sostenible i 
sustentable de les comunitats properes. Considerem que existeixen alternatives de 
desenvolupament molt més viables per a aquestes comunitats. 

Foto: Cooperación Desarrollo 
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Per aquesta raó, el passat 3 de juny l'entitat Enginyeria Sense Fronteres va organitzar un concert a la Sala Zero de 
Tarragona a favor del Yasuní. 
 
Font:  
Enginyeria Sense Fornteres (26 maig 2011) 
http://catalunya.isf.es/menu_otros/agenda.php?$*sesion_idioma=2&*anho=2011&mes=6&*dia=3&*sip=2 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua comença les obres de la depuradora de l'Estany, a la comarca d'Osona 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha començat recentment les obres que milloraran el sanejament de la comarca d’Osona, amb 
la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de l’Estany.  
S’invertirà més d’1 milió d’euros en els treballs, que consistiran en la construcció d’una depuradora de tipus biològic amb 
reducció de nitrogen i més de 2.000 metres de xarxa de col·lectors. 
 
La depuradora, que estarà construïda en un termini aproximat de vuit mesos, tindrà una capacitat de tractament de 322,80 
m3/dia. L’aigua sanejada possibilitarà una reutilització indirecta o no planificada que contribuirà a mantenir el cabal ecològic 
de la riera de l’Estany i l’aprofitament per a usos urbans, agrícoles i industrials aigües avall. 
 
Sanejament a Catalunya 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern de la Generalitat a l’estiu de 
2006, té l’objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana. 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95% de la població catalana. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (18 maig 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.45917e5022fc50a45f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=d530e834b9e96210
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&cod_noticia=110848&vgnextchannel=d530e834b9e96210VgnVCM100000
0b0c1e0aRCRD 
 
El nivell de l'aqüífer de la Tordera es recupera uns 10 metres des de la posada en marxa de la 
dessalinitzadora fins l'actualitat 
L’entrada en funcionament de la primera planta dessalinitzadora a Catalunya (2002) i el pla d’ordenació d’extraccions de 
l’aqüífer han permès la recuperació d’aquesta reserva estratègica del nord del Maresme  
 
La recuperació d’aqüífers és una de les mesures de l’Agència Catalana de l’Aigua per a garantir el subministrament i 
preservar el bon estat de les masses d’aigua  
 
L’aqüífer de la Tordera és una reserva estratègica que, històricament, ha servit per subministrar aigua a diversos municipis 
de la comarca del Maresme i de la Selva. No obstant, l’increment de consums a la zona va provocar que aquestes aigües 
subterrànies patissin una important sobreexplotació, posant el risc la qualitat en el subministrament. 
 
Per aquest motiu, l’Agència Catalana de l’Aigua va posar en servei al 2002 la dessalinitzadora de la Tordera (la primera 
d’aquest tipus construïda a Catalunya), una planta amb capacitat per produir 10 hectòmetres cúbics d’aigua (actualment, la 
planta disposa del doble de capacitat arran de la seva ampliació). Aquesta mesura, juntament amb el pla d’ordenació 
d’extraccions de l’aqüífer de la Tordera, ha permès una recuperació progressiva dels nivells d’aquesta massa d’aigua 
subterrània. 
 
Augment de 10 metres 
Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, des de 2002 fins l’actualitat, els nivells de l’aqüífer s’han recuperat 
aproximadament en uns 10 metres en alguns dels pous. Es constata, sobretot, aquesta millora en els pous costaners i 
durant els mesos d’estiu, que es quan es produïa un major increment de consum. 
 
En els darrers 9 anys, el nivell de l’aqüífer no ha baixat per sota dels 0 metres sobre el nivell del mar, evitant així la 
salinització de l’aqüífer i preservant aquesta reserva estratègica. Aquesta xifra contrasta amb la registrada en alguns 
moments dels anys 2000 i 2001, quan el nivell de l’aqüífer va arribar en alguns moments a estar per sota dels 9 metres 
sobre el nivell del mar. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=110487&idioma=0&departament=45&canal=46 
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S'ha iniciat la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya 
Com cada any, a principis del mes de maig i fins a finals del mes de setembre es 
dúu a terme la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya, 
per tal de donar compliment a l'exigència del Reial decret 102/2011 relatiu a la 
millora de la qualitat de l'aire, d'informar a la població en cas de superació del 
llindar d'informació o del llindar d'alerta a la població. 
 
L'ozó és un gas irritant que es genera a través de complexes reaccions químiques 
intensificades  tant per la radiació solar com per la temperatura, i que es 
considera un contaminant atmosfèric quan es troba prop de la superfície 
terrestre, a diferència de l'ozó estratosfèric que forma l'anomenada "capa d'ozó". 
 
El Servei de Vigilància i Control de l'Aire ha activat un sistema de guàrdies tots 
els dies de la setmana de 9h a 21h. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (2 maig 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2434021
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&con
tentid=e07926f8bc0bf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
La campanya 'El teu oli ens mou' arriba a Vilanova d'Escornalbou i Prades 
Durant tota la setmana es duran a terme sessions informatives sobre el reciclatge i 
la gestió dels olis domèstics usats. A més, es facilitarà el material adequat per 
poder recollir aquest residu a casa. 
 
La campanya 'El teu oli ens mou' arriba durant tota aquesta setmana a Vilanova 
d'Escornalbou i a Prades. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal del Baix 
Camp, busca implantar la recollida selectiva d'oli domèstic usat a diferents 
municipis de la comarca.  
 
D'aquesta manera, es reduiria la contaminació de l'aigua i el sòl, així com les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant la reutilització dels olis domèstics 
usats per a transformar-los en biocombustibles. 
 
Durant la campanya es realitzen sessions informatives sobre com recollir aquest 
material, els llocs on es poden dipositar les ampolles amb el residu, quins beneficis 
mediambientals s'obtenen, quina és la seva gestió i quin es l'ús final de l'oli 
domèstic reciclat.  
 
A més, també es facilita el material per dur a terme la recollida. Es tracta d'un embut adaptable a les ampolles de plàstic 
d'aigua o refresc i un fullet informatiu on s'explica la gestió del residu. 
 
Per dur a terme aquestes tasques el Consell Comarcal ha contractat tres tècnics a través d'un programa de plans d'ocupació 
per a persones aturades cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. 
 
Font:  
Forum Sostenibilitat 
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/816/la-campanya-el-teu-oli-ens-mou-arriba-a-vilanova-descornalbou-i-
prades.html 
 
CEDAT-URV: 
 
Acte de cloenda de la VIIIª edició del Màster. Conferència: " El canvi climàtic i la negociació internacional" 
  

El 9 de Juny, es va celebrar, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques, l'acte de cloenda del curs 2010/2011 
de la VIIIª edició del Màster Universitari en Dret Ambiental, encapçalat pel Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Adan 
Doménech. L'acte va comptar amb la presència de Josep Enric Llebot, Secretari de Medi ambient i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, que va oferir una conferència sobre el canvi climàtic i la negociació internacional.  
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/tarjeto_cloenda_11.pdf 
 
 

Foto: Gencat

Foto: Forum Sostenibilitat 
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Alumnes/as del Màster realitzen un taller de biotecnologia  
 

En el marc de l'assignatura, Introducció a les Ciències Ambientals, del primer curs del Màster Oficial 
en Dret Ambiental, el passat 20 de maig a l'aula Seminari 1, els estudiants van realitzar una sessió 
monogràfica de tres hores sobre la biotecnologia. La sessió es va dividir en tres parts.  
 
Primer, un professor convidat, el Dr. Ángel González Benito, a mode d’introducció, va fer una 
presentació sobre la biotecnologia clàssica i la biotecnologia moderna. Seguidament es va fer una 
aproximació pràctica a les eines i metodologies de treball habituals de la biotecnologia (descripció 
de materials, observació de microrganismes a través del microescopi, etz.).  
 
Finalment, els alumnes van realitzar un debat, que havien preparat amb antelació, sobre els 
organismes genèticament modificats i que va acabar amb una discussió oberta sobre el tema.  
 

Font:  
CEDAT 
 
Segona i tercera edició del mercat d’intercanvi: “Ajuda't, ajuda’l i ajuda'ns, a donar-li un ús als objectes sense 
ús" 

 
Els passats 8 de maig i 9 de juny, l'Associació d'alumnes i ex-alumnes de Dret Ambiental de 
Tarragona (AAEDAT) va organitzar, a la Plaça de la Concòrdia de la Facultat de Ciències 
Jurídiques, la segona i tercera edició del mercat d’intercanvi, amb l'objectiu de promoure en el 
conjunt de la comunitat universitària un model de consum més responsable basat en els 
principis de  reducció, reutilització i reciclatge dels objectes sense ús sota un format 
merament ambiental. 
  
 
 
Font:  
CEDAT (8 maig 2011) 
http://www.cedat.cat/_pdf/activitats/truequeII.pdf  
 
 

 
Col·loqui de Medi ambient i Amèrica Llatina: “El Projecte Micos Beach Resort de la Badia de Tela a Hondures: 
Un model turístic insostenible” 

 
El passat 9 de juny de 2011, es va realitzar el quart Col·loqui de Medi ambient i 
Amèrica Llatina del curs 2010-2011. 
 
En aquesta ocasió, Isabel Vilaseca, alumna del Màster en Dret Ambiental, va 
presentar la ponència titulada “El Projecte Micos Beach Resort de la Badia de 
Tela a Hondures: Un model turístic insostenible”. 
 
En aquesta oportunitat es va analitzar el projecte turístic en qüestió, els seus 
impactes socials, ambientals i econòmics, així com el desenvolupament de la 
indústria turística a Hondures, sector prioritari per a les empreses 
transnacionals i els països que desitgen exercir el seu dret al desenvolupament. 
 
 

  
Font:  
CEDAT (6 juny 2011) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Alba Sud 
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Seminari CEDAT "Regional Environmental Law: North America" 
 

En el marc dels Seminaris CEDAT, el 18 de maig, el Sr. Yves Le Bouthillier, professor de Dret 
Internacional del Medi ambient de la Universitat d'Ottawa i ExDirector de l'Acadèmia de Dret 
Ambiental de la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (IUCN), va impartir una sessió 
sobre el Dret ambiental regional a Nord Amèrica, principalment des de la perspectiva canadenca.  
 
El professor Le Bouthillier, que actualment està realitzant una estada d'investigació de quatre mesos a 
la URV, va oferir en aquest seminari una exhaustiva anàlisi de varis dels acords que regeixen les 
relacions entre els tres països nord-americans pel que fa a la protecció del medi ambient.  
 
Font:  
CEDAT (18 maig 2011) 
http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/ives.pdf 
 
 
 
 

Oberta la segona fase de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV, del 20 
de maig al 15 de juny 
 El 20 de maig es va obrir la preinscripció per cursar el Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV durant el proper curs 
acadèmic 2011-12. 
 
La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant de caràcter fonamental com a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les 
diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 
 
La preocupació social deguda a la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la 
progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Màster Oficial en Dret Ambiental, com són 
els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes 
d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del 
medi ambient. 
 
La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de ben 
aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari que habiliti al 
titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny 
d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. 
 
El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial acreditada. 
 
La formalització de la preinscripció es realitza online a la següent adreça: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Les places són limitades. 
Font:  
CEDAT (1 de març 2011) 
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/preinscripcio.php 
 
Convocatòria d'ajudes de màster per a estudiants de nou accés residents a Espanya, per al curs 2011-12 
La Universitat Rovira i Virgili convoca ajudes de matrícula per cursar estudis de màster universitari durant el curs acadèmic 
2011-12. Aquestes ajudes estan dirigides a estudiants de nou accés nacionals i estrangers residents a Espanya.  
 
Font:  
URV 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html#urv 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 476/2011 de la Comisión, de 17 de mayo de 2011 , que modifica el 
Reglamento (UE) n ° 57/2011 del Consejo en lo que atañe a los límites de capturas para la pesca del lanzón 
en aguas de la UE de las zonas CIEM IIa, IIIa y IV 
 

Foto: Centre for 
Environmental Law 
and Global 
Sustainability 
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Per a més informació:  
Diari Oficial nº L 131/12 de 18/5/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:131:0012:0013:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) nº 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen criterios para 
determinar cuándo chatarra deja de ser residuo conforme a la Directiva 2008/98/CE  
 
Per a més informació:  
Diari Oficial nº L 94/2 de 8/4/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:ES:PDF 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 506/2011 de la Comisión, de 23 de mayo de 2011 , que modifica el 
Reglamento (UE) n ° 297/2011, por el que se imponen condiciones especiales a la importación de piensos y 
alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Texto 
pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial nº L 136/52 de 25/5/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0052:0055:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) n ° 494/2011 de la Comisión, de 20 de mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio) 
Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial nº L 134/2 de 21/5/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:0002:0005:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2011 , por la que se determinan las normas transitorias de la Unión 
para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial nº  L 130/1 de 17/5/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:130:0001:0045:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 16 de mayo de 2011, por la que se crea un Foro para el intercambio de 
información en virtud del artículo 13 de la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales 
  
Per a més informació: 
Diari Oficial nº C 146/3 de 17/5/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:146:0003:0004:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 
adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan integral 
de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 111 de 10/5/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/10/pdfs/BOE-A-2011-8125.pdf 
 
Acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 2011 por el que se aprueba la Ordenanza de Protección contra la 
Contaminación Acústica y Térmica. 
 
Per a més informació: 
BOAM nº 6.385 de 7 de Marzo 2011 
http://www.madrid.es/boletines-
vap/generacionPDF/boam6385_488.pdf?numeroPublicacion=6385&idSeccion=5ac264993fb7e210VgnVCM1000000b205a0aR
CRD&nombreFichero=boam6385_488&cacheKey=72&guid=fdfa96ed7385e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, 
por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones 
para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo. 
 
Per a més informació: 
BOE nº 125 de 26/5/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9139.pdf 
 
Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las bases del plan de vigilancia sanitaria del 
ganado porcino. 
 
Per a més informació: 
BOE nº 117 DE 17/5/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/17/pdfs/BOE-A-2011-8562.pdf 
 
Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 
 
Per a més informació: 
BOE nº 112 de 11/5/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8228.pdf 
 
Catalunya: 
 
DECRET 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Per a més informació: 
DOGC Núm. 5882 – de 19/5/2011 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1182911&type=01 
 
 JURISPRUDÈNCIA 
  
Unió Europea:  
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de marzo de 2011. Recurso de incumplimiento 
interpuesto por la Comisión Europea contra el Reino de Bélgica << Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente— Criterios de 
selección — Determinación de umbrales — Dimensión del proyecto>> 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial Nº C 152/6 de 21 de Mayo 2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:152:0006:0007:ES:PDF 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2011- decisión prejudicial planteada, por el 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemania) «Directiva 85/337/CEE – Evaluación 
de las repercusiones sobre el medio ambiente – Convenio de Aarhus – Directiva 2003/35/CE – Acceso a la 
justicia – Organizaciones no gubernamentales de protección del medio ambiente»  
Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0115:ES:HTML 
 
Sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2011 — Recurso de anulación dcontra la Decisión C(2007) 
3409 de la Comisión, de 13 de julio de 2007 interpuesto por Letonia  « medio ambiente — Directiva 
2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Plan 
nacional de asignación de derechos de emisión por Letonia para el período comprendido entre 2008 y 2012 — 
Plazo de tres meses — Artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87» 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial nº C 139/15, de 7 de Mayo de 2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:139:0015:0016:ES:PDF 
 
Espanya:  
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Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 2660/2011, de 6 de Mayo de 2011, Nº de Recurso 
2693/2010. Recurso de casación Medidas cautelares. Condicionantes de la Declaración Ambiental. Decisión 
cautelar basada en un informe pericial. 
 
Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5980724&links=&optimize
=20110526 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 2613/2011, de 6 de Mayo de 2011, nº de Recurso 
1891/200. Recurso de casación. Revisión de Plan General de Ordenación Urbana. Inadmisión invocada por 
defecto de cuantía y por defectuosa preparación. Infracción del principio de justa distribución de beneficios y 
cargas. 
 
Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5980720&links=&optimize
=20110526 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 2489/2011, de 6 de Mayo de 2011, nº Recurso 76/2010. 
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/3520/2009, de 28 de diciembre, por la que se 
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2010 
y se actualizan determinados aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector 
gasista. Suministro de gas natural licuado mediante plantas satélites. Tabicesa, S.A. 
 
Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5980678&links=&optimize
=20110526 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 1763/2011, 6 de aril de 2011, nº Recurso 1795/2007. 
Costas y playas. Caducidad del procedimiento iniciado tras la vigencia de la ley 4/1999, de 13 de Enero. 
  
Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5927877&links=%221795/
2007%22&optimize=20110420 
 
ARTICLES 
La Península de Illescas a la Costa Peruana  
Recomanacions front al nou context nuclear 
La custòdia del territori: noves fórmules per a la participació pública en la conservació del patrimoni natural 
La biodiversitat urbana, un patrimoni al costat de casa 
Els secrets de l’ecoedició 
La Llei de protecció del medi marí i la planificació espacial marina. Espanya en el context europeu 
La gestió de les invasions biològiques. El control i la prevenció d’ espècies invasores en els ecosistemes de 
Catalunya 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
ARANDA USÓN, ALFONSO. Eficiencia energética en instalaciones y equipamiento de edificios . Zaragoza : Prensas 
Universitarias de Zaragoza , 2010 
GLASBERGEN, PIETER. (ed.) Partnerships governance and sustainable development . Northampton: Elgar, 2007. 
INGLIS KIRSYN. Evolving Practice in EU enlargement . Leiden: Martinus Njhoff, 2010. 
LÓPEZ GONZALEZ, JOSÉ IGNACIO, Lecciones de Derecho Alimentario. Sevilla: Hispalex, 2010. 
MENÉNDEZ REXACH, ÁNGEL ; ORTEGA BERNARDO, JULIA . Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las 
distintas administraciones públicas. Madrid: CES Consejo Económico y Social de España.  
NIETO MORENO, JUAN EMILIO, Elementos estructurales de la evaluación ambiental de planes y programas . Cizur Menor: 
Aranzadi, 2011  
PERMANENT COURT OF ARBITRATION, The OSPAR arbitration (Ireland - United Kingdom) award of 2003. The Hague : 
T.M.C. Asser Press, 2009 
AGENDA  
 
Beques Assistència Universitat d’ Estiu Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible 
 
La Càtedra DOW/URVde Desenvolupament Sostenible ofereix 20 beques de matrícula per tal defomentar l'assistència dels 
estudiants URV als cursos que organitza o amb que col.labora. 
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Enguany: 
600430 -DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: CONCEPTES TEÒRICS I BONES PRÀCTIQUES (Organitzatper la Càtedra 
DOW/URV, coordinador Joan Alberich) Lloc: Campus Catalunya URV; Data: De 4  a 6 de juliol de 2011 (a les 15h). Les 
diferents sessions que composen aquest curs seran impartits per les sigüents persones: Joan Alberich, Àngels Canadell, Joan 
Carles Francès,  Joan Antoni Melé, Josep Enric Llebot, Joan David Tàbara, José Luis Gallego, el professor del Màster en Dret 
Ambiental, Oscar Saladié, i l’estudiant del mateix màster i guanyador del I Premi de Recerca de la Càtedra DOW/URV, Jordi 
Recorda.  
 
600421 -ACTIVITATS PER CREAR CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL A LA GENERACIÓ DE JOVES2.0 (coordinador Antoni 
Cabello) Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ). 
 
Per tal de sol.licitar aquest ajut, caldrà que empleneu degudament els respectius formularis i reenviar-los a aquesta adreça 
d' e-mail (desenvolupament.sostenible@urv.cat) abans del 24 de juny de 2011. 
 
Convoca: Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible 
Data límit: 24 de juny de 2011 
 
Per a més informació:  
http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/llistat_activitats.html 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/universitatdestiu.html 
 
Seminari sobre la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 
S’hi presentaran els recursos que ofereix a les organitzacions aquesta iniciativa europea, així com diversos casos d’èxit en 
prevenció de residus. Està organitzat per l’Agència de Residus de Catalunya i el COAMB, i tindrà lloc el 6 de juliol, de 18 a 
19:30 h, a Barcelona. 
 
La jornada s’adreça a professionals del medi ambient d’empreses, administracions públiques, associacions i institucions 
educatives, i pretén mobilitzar el teixit socioeconòmic català per promoure la seva participació en la III edició de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus (del 19 al 27 de Novembre 2011). 
Lloc: Agència de Residus de Catalunya (C/ Doctor Roux, 80, Barcelona) 
Dates: 6 de Julio, de 18 a 19:30 h 
Organitza: Agencia de Residuos de Cataluña y COAMB 
 
Per a més informació:  
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=449&amplia=449&any=&mes=#not0 
 
Jornades Científiques INMA 2011. Inscripció 
 
Aquestes Jornades representen un espai en el qual els científics i investigadors INMA, així com totes les persones implicades 
directa o indirectament en el Projecte, exposen els resultats dels seus treballs i de les seves investigacions, d'aquí la seva 
importància. Aquest esdeveniment se celebra cada any, i tota persona interessada en la salut infantil pot apropar-se i saber 
quin és el treball dels investigadors, què és el que els preocupa i quina és la tasca que desenvolupen. 
 
INMA – Infància i Medi ambient és una xarxa d'investigació de grups espanyols. Aquesta va crear un projecte amb l'objectiu 
d'estudiar el paper dels contaminants ambientals més importants en l'aire, aigua i en la dieta durant l'embaràs i inici de la 
vida, i els seus efectes en el creixement i desenvolupament infantil. 
 
Cal formalitzar la inscripció abans del 3 de juny. 
 
Lloc: Cosmocaixa de Barcelona (Teodor Roviralta, 47-51, 1, Barcelona) 
Dates: 16 i 17 de juny de 2011 
Organitza: Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL) 
 
Per a més informació:  
http://www.proyectoinma.org/presentacion-inma/noticies-projecte_es/24/jornadas-cientificas-inma-2011-inscripcion/ 
 
Jornada de carboni 
 
Jornada organitzada per l’IRTA, el CREAF, la Societat Catalana de Biologia (secció Ecologia) i COST (European Cooperation 
in Science and Technology) on es revisarà la situació actual del coneixement a les quatre àrees principals que afecten els 
processos relacionats amb el carboni subterrani: el recanvi d'arrels fines, el recanvi de micelis micorrízics, les reserves de 
carboni i la modelització biogeoquímica. 
 
Lloc: L'Institut d'Estudis Catalans (Carrer del Carme 47, Barcelona) 
Data: 28 de juny de 2011 
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Organitza: IRTA, el CREAF, la Societat Catalana de Biologia (secció Ecologia) i COST (European Cooperation in Science and 
Technology) 
 
Per a més informació:  
http://www15.gencat.cat/cads/appphp/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1501&year=2011&month=0
6&day=28&itemid=43 
 
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 paleogeogràficas 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 
 
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.  
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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 Mont-real. 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’ ecociutatat, 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 
 
Convocatòria de dues beques a la Delegació del Govern davant la Unió Europea, a Brussel·les (Eurostages 
2011-2012) 
 
La Secretaria d'Afers exteriors pretén promoure un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats de la Unió 
Europea amb una èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament a Catalunya. Per aconseguir aquest 
objectiu ofereix dues beques de formació d'una durada de nou mesos cadascuna a la delegació del Govern de la Generalitat 
de Catalunya davant la Unió Europea, a Brussel·les. Aquestes estades es dirigeixen a joves titulats universitaris, amb la 
finalitat de que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència sobre la integració europea en el desenvolupament de la 
seva carrera professional. 
 
Durada de la beca: De l'1 d'Octubre de 2011 al 30 de Juny de 2012 
Data límit per a presentació de sol·licitud: 20 de Juny de 2011 
 
Per a més informació: 
http://www10.gencat.cat/agaur_web/appjava/catala/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=17621 
http://www.gencat.cat/diari/5154/08161099.htm 
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