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EDITORIAL 

Esperança, expectació, prevenció, temor... Arriba Rio+20 

La setmana vinent comença la Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible, que es durà a terme a 
Rio de Janeiro, coincidint amb el vintè aniversari de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament, realitzada a la mateixa ciutat brasilera i d’on va sortir la Declaració sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament que ha presidit el debat sobre la qüestió ambiental fins al moment present. Com va succeir amb Estocolm, 
al 1972, i amb la mateixa ciutat de Rio, al 1992, s’espera, en la Conferència que ha de dur-se a terme aquest mes de juny, 
un nou impuls cap a l’establiment d’un metabolisme social global més respectuós amb l’entorn i més just en el repartiment 
dels beneficis i càrregues derivats de l’ús dels recursos naturals... Esperança. 

Per això, els ulls del món giraran tots la setmana vinent cap a la ciutat de Rio davant del moment decisiu, que hauria de 
significar l’inici d’un camí més clar i decidit cap a la reconstrucció del model de relació entre la societat i el seu entorn 
natural, i del mateix funcionament de la primera a l’hora d’administrar els recursos que obté de la naturalesa. Òbviament, 
davant d’un esdeveniment d’aquestes característiques, on part del nostre futur està en joc, l’interès de tothom desperta... 
Expectació. 

Tanmateix, els fracassos en importants cimeres recents que, efectivament, es referien al model de desenvolupament o, més 
àmpliament, al disseny del metabolisme social tan que aquesta expectació es tenyeixi d’un cert pessimisme. Els dirigents 
mundials no estan donant mostres precisament ni de capacitat de lideratge, ni perspicàcia en la detecció dels problemes, ni 
d’imaginació a l’hora de trobar solucions. Per això, davant les expectatives d’un resultat significatiu de la cimera, no sembla 
que haguem de tenir il·lusions ingènues... Prevenció. 

Tanmateix, si els pitjors auguris es confirmen, si de Rio no surt altra cosa que tacticisme i paraules buides, si es perd una 
nova oportunitat a l’hora de canviar les coses per avançar cap a la justícia i el respecte, amb la ment posada en les 
generacions futures, la situació, certament, tindrà l’aparença d’ésser irreconduïble. En certa manera, un resultat negatiu a 
Rio pot que ens acosti cap a una catàstrofe global. Per això, és impossible no tenir... temor. 

Juny 2012 

 
  NOTÍCIES 
Internacional:  
 
La Presidenta de Brasil guarda silenci mentre el món exigeix que veti la llei que sentencia el futur de la 
Amazònia 
Tres de les organitzacions internacionals de conservació i mobilització social més grans, WWF, Greenpeace i Avaaz, inicien 
avui una campanya per demanar als seus més de 22 milions de seguidors que exigeixin a la Presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, el vet total al Codi Forestal aprovat ja pel Congrés dels Diputats el passat 25 d'abril. 
 
WWF, Greenpeace i Avaaz denuncien que els canvis proposats en el Codi Forestal suposen un dur revés als avanços assolits 
fins al moment per frenar la desforestació i tiren per terra els esforços realitzats per combatre la corrupció a la regió 
amazònica. 
 
Fins al moment, més d'1,3 milions de persones de tot el món han signat la petició d’ Avaaz per exigir a la Presidenta 
Rousseff el vet al Codi Forestal. Aquesta xifra augmentarà de forma exponencial en els propers dies. A més, centenars de 
milers de seguidors de WWF i Greenpeace han llançat una campanya de mobilització a través de les seves xarxes socials 
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utilitzant #SOSBrazil i #VetaTudoDilma a Twitter i “postejant” de forma directa a la pàgina de Facebook del partit de la 
presidenta, Partido dos Trabalhadores. 
La petició serà difosa a través dels milions de seguidors de les organitzacions amb la finalitat de fer arribar a les ambaixades 
brasileres dels respectius països la seva frontal oposició a aquesta Llei Forestal que posa en qüestió el futur de la Amazònia. 
 
Per la seva banda, la presidenta Rousseff no ha realitzat cap 
declaració pública sobre quina serà la seva postura davant el text 
aprovat pel Congrés el passat 25 d'abril. Les organitzacions afirmen 
que solament un vet total a aquesta llei podria salvar els boscos 
brasilers i el clima mundial. La Presidenta va rebre aquesta setmana 
l'actual versió i té de termini fins al proper 25 de maig per realitzar un 
vet total o parcial de la llei o permetre que es promulgui. 

 
Foto: WWF 

 
“Durant l'última dècada, Brasil ha realitzat un progrés exemplar en la 
reducció de la desforestació en la Amazònia. Sabem que la presidenta 
Rousseff està sent molt pressionada per aquells que busquen un 
benefici a curt termini del bosc, però li exigim que defensi la protecció 
dels recursos forestals, que són d'importància vital per al futur de la 
població brasilera i la resta del món”, afirma Jim Leape, Director 
General de WWF Internacional. 
 
L'Institut Brasiler d'Investigació Econòmica Aplicada (IPEA) ha estimat que la nova legislació podria suposar una pèrdua de 
76,5 milions d'ha. de bosc, la qual cosa suposaria alliberar a l'atmosfera de 28.000 milions de tones de CO2. Això impediria 
que Brasil compleixi amb els seus objectius de reducció d'emissions. 
 
Igualment, aquesta llei comporta l'amnistia per a aquells que han desboscat de forma il·legal fins a 2008, la qual cosa es 
tradueix en la condonació de 4.800 milions de dòlars en sancions. 
 
Milers de persones de tot el món estan responent a la trucada per pressionar a les ambaixades brasileres dels seus països 
per exigir a la presidenta Rousseff que salvi l’Amazònia. Prop d'un 80% de la població brasilera rebutja aquesta llei i, fins al 
moment, més d'un milió de persones de tot el món han sumat el seu rebuig. La presidenta Rousseff enfronta una elecció: 
signar la sentència de mort de l’Amazònia o protegir els pulmons del planeta i convertir-se en un exemple de responsabilitat 
per a tots”, afirma Ricken Patel, Director Executiu d’Avaaz. 
 
“La presidenta Dilma Rousseff fa front a un moment decisiu en el seu mandat. L'elecció és clara: pot ignorar la trucada de la 
població i promoure la desaparició de l’Amazònia amb l'aprovació del nou Codi Forestal, o exercir el seu poder de veto i 
recolzar la creació d'una nova Llei de Desforestació Zero. L’ instem al fet que assumeixi la postura de lideratge visionari que 
entén el poder com un acte de responsabilitat”, va declarar Kimi Naiddo, Director Executiu de Greenpeace. 
 
Font:  
WWF (11 de Maig de 2012) 
http://www.wwf.es/?21180/La-Presidenta-de-Brasil-guarda-silencio-mientras-el-mundo-exige-que-vete-la-ley-que-sentencia-
el-futuro-de-la-Amazona 
 
L'auge del carbó a Austràlia posa en perill les balenes 
L'auge de la indústria del carbó a l'estat australià de Queensland pot tenir "un seriós impacte" a la recuperació de la 
població de les balenes geperudes, segons un estudi divulgat avui al país oceànic. 
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La investigació del biòleg marí Joshua Smith de la 
Universitat de Queensland identifica dues àrees 
importants, una per a la reproducció i 
enllumenament de les balenes prop de la ciutat de 
Mackay i una altra ruta migratòria prop del port de 
Gladstone, va publicar avui el diari "Sydney 
Morning Herald". 

Les ciutats de Mackay i Gladstone, que són claus 
per al desenvolupament de projectes de carbó i 
gas a Queensland i limítrofs a la reserva marina de 
la Gran Barrera de Coral, tenen previst augmentar 
el tràfic marítim per transportar aquests recursos. 

Així mateix en el port de Gladstone es realitzen 
importants obres de dragatge com a part d'un 

http://www.wwf.es/?21180/La-Presidenta-de-Brasil-guarda-silencio-mientras-el-mundo-exige-que-vete-la-ley-que-sentencia-el-futuro-de-la-Amazona
http://www.wwf.es/?21180/La-Presidenta-de-Brasil-guarda-silencio-mientras-el-mundo-exige-que-vete-la-ley-que-sentencia-el-futuro-de-la-Amazona


projecte d'explotació de gas natural liquat (GML). 

L'execució de tots aquests projectes suposaria un augment de les exportacions de carbó de 156 a 944 milions de tones en 
2020 i un major trànsit de vaixells per les aigües de la Gran Barrera que suposarà un augment d'1.722 a 10.150 vaixells per 
aquest any. 

Perill per a les balenes 

L'estudi alerta que les balenes afronten el risc de ser envestides pels vaixells o de patir un fort nivell d'estrès per intentar 
evadir les naus. 

"L'augment del trànsit marítim pot desencadenar un increment en xocs de vaixells i pot tenir un seriós impacte en la 
recuperació de les espècies de balenes", va dir Smith. 

Aquest advertiment es dóna quan el nombre de balenes geperudes augmenta en un deu per cent cada any i s'espera que 
aquest hivern austral totalitzin els 17.000 exemplars. 

Una missió d'Unesco a Austràlia va advertir el març passat que l'augment de l'activitat minera posa en perill la Gran Barrera 
de Coral, declarada Patrimoni de la Humanitat en 1981. 

Font:  
Efeverde (14 de Maig de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/el-auge-del-carbon-en-australia-pone-en-peligro-a-las-ballenas 

Les emissions d'òxid nitrós pujaran un 16 % la propera dècada 
L'expansió dels cultius i la demanda de carn per alimentar la població mundial incrementaran les emissions globals d'òxid 
nitrós, N2O, en un 16 per cent fins a 2022, segons informa avui la revista "Nature Climate Change". 

Les emissions d'aquest gas -la cambra responsable de l'efecte hivernacle després del diòxid de carboni, el metà i l'ozó 
troposfèric- passaran de 6 a 7 milions de tones anuals entre 2012 i 2022. 

La major part d'aquest increment es deurà a la major utilització de fertilitzants a força de nitrogen i tindrà lloc en països 
d'Àsia, Llatinoamèrica i Àfrica. 

Agricultura emissions 

 
Foto:  Efeverde 

"L'alimentació d'una població mundial en 
creixement i l'increment del consum mitjà de 
carn per habitant impulsaran a l'alça 
significativament les emissions causades per 
l'agricultura", va explicar a Efe l'investigador de 
la Universitat d'Edimburg (Escòcia) David Reay, 
autor principal de l'article. 

Encara que una part d'aquest gas és emesa a 
l'atmosfera per fonts naturals, entre el 40 i el 50 
per cent de les emissions des de 1990 
procedeixen d'activitats humanes com la crema 
de biomassa, l'ús de fertilitzants en l'agricultura o 
una sèrie de processos industrials. 

Ús de fertilitzants 

Segons l'estudi de Reay, en 2050 l'agricultura 
aportarà entre el 75 i el 85 per cent de les 

emissions d'aquest gas, un percentatge significativament major que el 60 per cent comptabilitzat en 2005. 

Mesures com la racionalització de l'ús d'aquests fertilitzants i canvis en els hàbits alimentosos podrien evitar una part 
d'aquest increment, recomana Reay. 

Pollastre i cotxes 
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Així, reduir el consum de pollastre per habitant als països desenvolupats als nivells de Japó (on gran part de la dieta és a 
base de peix) permetria reduir en més de 100.000 tones anuals les emissions d'òxid nitrós, la qual cosa equival a 46 milions 
de tones de diòxid de carboni, CO2. 

Riscos del "efecte pervers" dels combustibles bioenergètics 

Reay, qui defensa que l'agricultura ha causat una "pertorbació immensa" en el cicle natural del nitrogen des de la revolució 
industrial, va alertar sobre els riscos de l’ "efecte pervers" dels combustibles bioenergètics per a les emissions globals d'òxid 
nitrós. 

En aquest sentit, estudis previs apunten al fet que la utilització d'aquests combustibles creixerà de 160 milions de tones en 
2010 a 200 milions de tones en 2020, per la qual cosa s'hauran de destinar més terres al cultiu de blat, cereals secundaris i 
olis vegetals. 

Font: 
Efeverde (14 de Maig de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/las-emisiones-de-oxido-nitroso-subiran-un-16-en-la-proxima-decada 
 
La FAO debat sobre desaprofitament d'aliments i canvi climàtic 
El desaprofitament d'aliments i el canvi climàtic centren la Conferència Regional de la FAO para Orient Mitjà, que se celebra 
a Roma fins al proper dia 18 i en la qual es discuteixen mesures per evitar la gana en el futur, segons un comunicat emès 
avui. 

L'Organització de Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) estima que la població d'Orient Mitjà passarà de 
380 milions d'habitants a 520 en 2030, per la qual cosa es fa necessari coordinar mesures que garanteixin als habitants 
d'aquesta zona del món l'accés a aliments i el manteniment dels recursos naturals de la zona. 

Segons aquest organisme, els dos grans reptes de la regió són el desaprofitament d'aliments, freqüent a causa de la falta 
d'infraestructures que afavoreixin l'arribada als mercats locals de vegetals, carn i peix des dels seus punts de producció, i el 
canvi climàtic, que amenaça amb minvar els recursos hídrics d'una de les regions més poblades i amb major escassetat 
d'aigua del món. 

La FAO calcula que tots els anys es malgasten a Orient Mitjà 16 milions de tones de cereals -les suficients per alimentar  
entre 70 i 100 milions de persones-, el 15 % de la producció de llegums i el 30 % dels aliments peribles (vegetals, carn i 
peix) a causa de la poca capacitat de magatzematge -sobretot, en fred- d'aquests països així com a la falta de carreteres 
per portar els aliments als seus punts de venda. 

El clima amenaça per a la producció d'aliment 

Respecte al canvi climàtic, les estimacions actuals preveuen la reducció de les precipitacions i un augment de fins a 4 graus 
centígrads de les temperatures, condicions que posen en risc la producció agrícola i ramadera, així com el manteniment del 
medi natural, segons la nota. 

Per això, està previst que aquests dies es discuteixin propostes encaminades a un ús de l'aigua més eficient, la reforestació 
de boscos i pasturatges degradats i la reducció de la sobrepesca i l'excés de pasturatge, així com la creació d'un Fons 
fiduciari regional per al desenvolupament agrícola d'Orient Mitjà que complementi el finançament internacional actual. 

Font: 
Efeverde (16 de Març de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-fao-debate-sobre-desperdicio-de-alimentos-y-cambio-climatico 
 
El Marroc defensa les renovables com a necessitat 
El recurs a les energies renovables per als països àrabs no és una opció sinó una necessitat, va declarar avui a Marrakech el 
ministre d'Energia, Mines, Aigua i Medi ambient Marroquí, Fuad Duiri. Duiri, que va fer aquestes declaracions durant la 
inauguració d'una conferència sobre les energies renovables a la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d'Àfrica) recollides per 
l'agència MAP, va afirmar que la transició cap a unes energies renovables requereix "optimitzar la cooperació entre la Unió 
Europea i la regió MENA, així com entre els propis països d'aquesta regió". 

El ministre marroquí va destacar que la Unió Europea, la Unió pel Mediterrani i les institucions financeres regionals i 
internacionals tenen un paper important per acompanyar aquesta transició cap a les energies netes i orientar-la cap a la 
durabilitat. 

Creació d'un mercat regional 

http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-fao-debate-sobre-desperdicio-de-alimentos-y-cambio-climatico


El repte de les energies renovables a la regió MENA segueix sent la generalització d'experiències reeixides i la creació d'un 
mercat regional d'energies netes, va subratllar Duiri, que va afegir que aquests països han de desplegar més esforços per 
fixar preus incentius dels productes energètics. 
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El Marroc disposa de grans possibilitats de creixement en les 
energies renovables (solar i eòlica), amb un potencial mitjà 
de 6.000 megavats (MW) per a l'eòlica, i una mitjana de 5 
kWh d'energia solar al dia per cada metre quadrat, a més de 
9 milions d'hectàrees de bosc on poder produir biomassa. 

De moment, el país és altament depenent de les energies 
fòssils, i en els dos primers mesos d'aquest any les 
importacions de productes petrolífers i carbó va suposar al 
país l'equivalent d'1.400 milions d'euros, un 25,3 % del valor 
del total de les seves importacions.  

Foto: Efeverde 
Font: 
Efeverde (16 de març de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/marruecos-defiende-las-renovables-como-necesidad 
 
Europa: 
 
El Marroc defensa les renovables com a necessitat 
Alguns Estats de la Unió Europea estan finançant projectes de gestió de residus municipals en països en vies de 
desenvolupament que serien il·legals a la UE, segons una investigació de l'Aliança Global per a Alternatives a la Incineració 
(GAIA) que xifra en 300 els projectes a 50 països. 

GAIA matisa que aquests 300 projectes -incineradores i instal·lacions de gas d'abocador- violen les directrius de la Directiva 
Marc de Residus, de la Directiva d'Incineració de Residus i de la d'Abocadors. Estudis independents han demostrat que 

aquestes incineradores i instal·lacions de gas d'abocador augmenten les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle i la contaminació, al mateix temps 
que competeixen amb el reciclatge i el compostatge. No obstant això, 
aquests projectes reben crèdits europeus de carboni dels Mecanismes de 
Desenvolupament Net (MDL), que després compren les empreses 
europees que opten per no reduir les seves pròpies emissions. 

Segons l'informe de GAIA, "La doble rasadora de la UE en residus i política 
climàtica", els projectes de residus perillosos al món en desenvolupament 
amb el suport de la UE inclouen: 

• Incineradores que manquen de controls adequats de contaminació. Les 
regulacions de la UE requereixen controls estrictes sobre les emissions de 
les incineradores de residus tòxics, però el Mecanisme de 
Desenvolupament Net no estableix límits a la contaminació. Les 
incineradores a Xina aprovades pel MDL poden emetre 10 vegades més 

dioxines mortals que les permeses en la UE. 

 
Foto: Ambientum 

• Incineradores que maximitzen, en lloc de minimitzar, la crema de materials reciclables. Almenys 32 incineradores 
recolzades pel MDL cremen residus sense restriccions, a diferència d'Europa, on la jerarquia de residus dóna prioritat a la 
prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge. 

• Abocadors que deliberadament augmenten les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb la finalitat de rebre crèdits per 
la captura de les mateixes. Dos terços dels projectes de gas d'abocador recolzats pel MDL promouen l'enterrament dels 
residus orgànics per generar més metà i vendre crèdits de carboni per la captura de les emissions de metà que d'una altra 
forma no s'haurien generat. Això succeeix per exemple a Concepción (Xile), on s'ha enterrat gran quantitat de matèria 
orgànica per produir metà suficient que pugui ser cremat amb èxit, i la incineradora Changsu (Xina), que contradiu la 
Directiva Marc de Residus al no haver-hi prevenció de residus, ni reutilització o ni reciclatge. 

L'ONG Ecologistes en Acció considera escandalós que el Regne Unit, França, Espanya i els Països Baixos financin aquests 
projectes i que es permeti la compra de crèdits de carboni d'incineradores i abocadors que no es permetrien a la UE. 

Les conclusions de l'informe arriben en un moment important per a la política mediambiental de la UE, que està sent 
discutida en preparació de la proposta del Setè Programa d'Acció Ambiental (7EAP) per a novembre. El doble rasser de la 

http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/marruecos-defiende-las-renovables-como-necesidad


UE en la seva política de residus i clima amenaça amb ser una vergonya per al bloc en el període previ a Rio +20, la 
Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible al juny, segons Ecologistes en Acció. 

Font: 
(Ambientum, 18 maig 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/denuncian-financiacion-europea-proyectos-residuos-ilegales.asp 
 
El sector de la impressió digital es compromet a fabricar a Europa productes que estalviïn més de 27 milions 
de quilowatts  l'any 
L'empresa Toshiba TEC i altres 16 companyies acaben de signar un acord amb la Unió Europea (UE) en el qual es 
comprometen a dissenyar i vendre als 27 països de la unió productes que permetin estalviar entre 1 i 1,5 milions de 
quilowatts/hora (KW/h). 

Aquest pacte, d'adhesió voluntària, forma part del Pla d'Acció Europeu per l'Eficiència Energètica i estableix els requisits 
mediambientals que han de complir els productes de la indústria d'impressió digital. 

Amb la signatura d'aquest acord, Toshiba es compromet al fet que almenys el 90% dels seus productes compleixi amb les 
especificacions de l'estàndard mediambiental per a equips d'impressió digital ENERGY STAR v1.1, i que aquests disposin de 
capacitat d'impressió a doble cara. A més, hauran d'incloure l'estàndard “Impressió N-pàgines en una”, que permet 
imprimir, en la mateixa cara d'una fulla, diverses pàgines d'un document. 

L'acord implica també seguir criteris estrictes quant al disseny i l'ús de materials amb la finalitat d'aconseguir que el màxim 
nombre de peces i components de cada equip pugui ser reciclat. 

Toshiba i les altres empreses signatàries s'han compromès, a més, a proporcionar als usuaris finals informació detallada 
sobre les característiques de protecció mediambiental dels seus equips. 

Des de la signatura japonesa consideren que aquest acord permetrà introduir gradualment els criteris mediambientals en els 
processos de decisió de compra de companyies i clients domèstics, ja que aquests tindran cada vegada més informació. 

La decisió de la indústria a nivell europeu tindrà també el seu impacte en els productes que s'embenen fora del continent, ja 
que les inversions en R+D en el camp mediambiental s'estendran a tota la gamma de productes de totes les companyies. 

Font: 
Ecoestrategia (21 de Maig de 2012) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13 
 
Europa ha de fer un ús més eficient de l'aigua 
Segons un nou informe elaborat per l'Agència Europea de Medi ambient (AEMA), Europa ha de redoblar esforços per fer un 
ús més eficient de l'aigua i evitar que la seva economia es vegi afectada. L'ús ineficaç de l'aigua té efectes negatius en els 
recursos dels quals depenen els ecosistemes i les persones, dos elements essencials per a la productivitat i la seguretat 
europees. 
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Cada vegada amb major freqüència, algunes zones d'Europa han de competir per l'obtenció de recursos hídrics. A la Unió 
Europea, una quarta part de l'aigua que prové del medi natural es destina al sector agrícola, encara que aquest percentatge 
és molt major en l'Europa meridional, on pot aconseguir el 80%. Al voltant de la cinquena part de l'aigua va a la xarxa de 

L'informe de l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) titulat «Cap a un ús eficient 
dels recursos hídrics a Europa» advoca per una gestió integral de l'aigua, començant 
per una millor aplicació de la legislació actual. 

«La pressió sobre els recursos hídrics està augmentant en moltes zones d'Europa, i la 
situació empitjora» adverteix Jacqueline McGlade, Directora Executiva de l’ AEMA. 

«L'agricultura, la producció d'energia, el sector industrial, el proveïment públic d'aigua i 
els ecosistemes: tots ells són importants i es disputen aquest limitat recurs. El canvi 
climàtic està disminuint la previsibilitat del proveïment d'aigua; per això és summament 

important que Europa faci un ús més eficaç d'aquesta perquè puguin beneficiar-se tots els usuaris. Els recursos hídrics 
haurien de gestionar-se tan eficaçment com qualsevol altre dels recursos naturals d'un país». 

 
Foto: Agencia Europea de Medio 

Ambiente 

L'escassetat d'aigua té greus conseqüències en les economies que depenen de l'agricultura i de la indústria. De vegades, 
fins i tot, ha obligat a imposar restriccions d'aigua potable en algunes zones d'Europa. També afecta indirectament a 
l'economia, ja que la reducció del cabal dels rius, el descens del nivell dels llacs i dels aqüífers i la desaparició dels 
aiguamolls poden tenir efectes devastadors en els sistemes naturals en els quals se sustenta la productivitat econòmica. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/denuncian-financiacion-europea-proyectos-residuos-ilegales.asp
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13
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proveïment públic, de la qual més d'una quarta part acaba en les cisternes dels vàters. Les instal·lacions hidroelèctriques 
modifiquen l'estructura natural i el cabal dels rius i llacs, afectant negativament els ecosistemes. 

L'agricultura és un sector en el qual es podria obtenir fàcilment un rendiment de l'ús eficient dels recursos, ja que en el reg 
de collites es desaprofiten grans quantitats d'aigua. Algunes estimacions apunten al fet que es podria estalviar gairebé la 
quarta part de l'aigua extreta per al reg a Europa amb només canviar el tipus de conduccions o els canals de reg utilitzats. 
També seria necessari millorar les xarxes de proveïment públic d'aigua, ja que en alguns dels Estats membres de la UE es 
perd fins a un 50 % de l'aigua potable. 

Històricament, el preu de l'aigua a Europa no ha reflectit el veritable cost financer del proveïment d'aigua ni els costos 
econòmics per al medi ambient. La conseqüència ha estat contaminació i escassetat d'aigua que, al seu torn, imposa costos 
al medi ambient i a la societat. Un exemple: en general el ciutadà ha de pagar el cost de la potabilització de l'aigua que ha 
estat contaminada per l'agricultura i la indústria. Posar un preu just a l'aigua pot incentivar un ús més eficient de l'aigua i la 
innovació tecnològica. L'ús eficaç dels impostos, subvencions, mecanismes de mercat, sistemes de tarificació i altres 
instruments econòmics poden contribuir també a equilibrar la demanda conflictiva sobre l'aigua. 

A la fi d'aquest any, un pla rector per protegir les aigües europees «Projecte per salvaguardar els recursos hídrics de la UE, 
publicat per la Comissió Europea, esbossarà la legislació futura en aquest àmbit. En el transcurs de 2012, l’AEMA publicarà 
una sèrie d'informes sobre qüestions relacionades amb l'aigua, detallant els reptes i les oportunitats en aquest àmbit. 

Font: 
Agència Europea de Medi ambient- Sala de Premsa (13 de març de 2012) 
http://www.eea.europa.eu/es/pressroom/newsreleases/europa-tiene-que-hacer-un 

Medi ambient: S'inaugura a Brussel·les la Setmana Verda 
La major conferència europea sobre el medi ambient comença avui sota el lema «El desafiament de l'aigua – cada gota 
explica». L'edició de la Setmana Verda d'aquest any està dedicada a l'aigua i reunirà  uns 3000 participants durant tres dies 
per debatre temes relacionats amb l'aigua. En ella es donen cita parts interessades, ONG, representants governamentals i 
funcionaris de la UE per buscar solucions a problemes clau de l'aigua, entre els quals pot citar-se com garantir la 
disponibilitat d'aigua de bona qualitat en un context de ràpid creixement de la població i de canvi climàtic cada vegada més 
evident. En una exposició de 52 pavellons, les organitzacions i empreses donaran a conèixer els seus millors pràctiques, i 
entre els múltiples actes paral·lels figura la projecció de les pel·lícules «La soif du monde» (La set del món), «Oceans» (Els 
oceans) i «Africa Turns Green» (Àfrica es fa verd). La Setmana Verda també acull els Premis Europeus de Medi ambient a 
l'Empresa, atribuïts a empreses innovadores que combinen amb èxit la innovació, la competitivitat i el respecte al medi 
ambient, i la III Conferència Europea de l'Aigua, que reuneix a parts interessades d'alt nivell. 
 
Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, ha declarat que l'aigua és literalment un recurs vital sobre el qual té un immens 
impacte l'activitat humana, i que espera que durant la Setmana Verda els centenars d'experts i parts interessades, aquí 
reunits, contribuiran a desenvolupar tant les polítiques existents com noves idees, de manera que aquest inestimable recurs 
quedi protegit per tots nosaltres. 

Una recent enquesta de la Comissió Europea mostra que set de cada deu europeus creuen que els problemes relacionats 
amb l'aigua constitueixen una causa de greu preocupació. La contaminació procedent de fonts puntuals i difuses, la captació 
excessiva d'aigua i les modificacions de rius i llacs posen en perill els esforços per aconseguir un bon estat de les aigües 
europees per 2015. Les catàstrofes naturals vinculades a l'aigua, com les sequeres i les inundacions, s'han fet més freqüents 
i greus en grans parts del nostre continent, i s'espera que la seva gravetat i freqüència augmentin com a conseqüència del 
canvi climàtic i dels canvis en l'ús de la terra. La Setmana Verda podrà presentar una visió general de les polítiques de la UE 
relacionades amb l'aigua, i considerar com haurien d'evolucionar per afrontar els reptes esdevenidors. 

Els actes de la Setmana Verda s'aprofitaran en la preparació del «Projecte per salvaguardar els recursos hídrics d'Europa», 
previst per a novembre d'aquest any. Com a etapa en el procés preparatori d'aquest Projecte, la Setmana Verda també 
alberga la III Conferència Europea de l'Aigua, que és una plataforma de consulta i de debat entre un gran nombre de parts 
interessades per l'aigua, els Estats membres i la Comissió Europea. Podrà seguir-se una retransmissió en directe a través del 
lloc web de la Conferència. El programa d'aquesta pot consultar-se a l'adreça: 

http://waterblueprint2012.eu/programme 

El Projecte, que té com a objectiu a llarg termini el de garantir la disponibilitat d'aigua de bona qualitat per a un ús de 
l'aigua sostenible i equitatiu, constituirà la nova resposta estratègica de la UE als reptes que pengen sobre l'aigua, 
considerada com a recurs. 

Font: 
Europa Press Releases Rapid ( 22 maig 2012) 

http://www.eea.europa.eu/es/pressroom/newsreleases/europa-tiene-que-hacer-un
http://waterblueprint2012.eu/programme
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http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/12/496&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en 
 
Medi ambient: una nova dotació de 34,8 milions d'euros per portar solucions mediambientals al mercat 
La Comissió Europea llança una convocatòria per a projectes d'ecoinnovació finançada amb 34,8 milions d'euros. Empreses i 
emprenedors de tota Europa poden optar al finançament destinat a ajudar a posar en el mercat projectes mediambientals 
nous. La convocatòria està oberta a productes, tècniques, serveis i processos ecoinnovadors destinats a evitar o reduir els 
impactes mediambientals o que contribueixin a l'ús òptim dels recursos. La convocatòria està oberta fins al 6 de setembre 
de 2012 i en ella se seleccionaran al voltant de 50 projectes que rebran finançament. 
 
Janez Potočnik, Comissari europeu de Medi ambient, ha declarat: «En els últims quatre anys, el programa CIP Ecoinnovació 
ha contribuït al fet que més d'un centenar de productes ecològics innovadors arribessin a comercialitzar-se. El programa 
demostra que les empreses poden ajudar a les nostres economies a créixer d'una manera ecològicament sostenible, sempre 
que comptin amb l'ajuda adequada. Voldria animar especialment a les PIME a sol·licitar el finançament: tenen una funció 
fonamental que exercir per portar endavant l'economia de la UE i l'any passat van suposar més del 65 % de les sol·licituds». 
 
La convocatòria d'aquest any compta amb cinc àmbits prioritaris fonamentals: 
• reciclat de materials 
• aigua 
• productes de construcció sostenibles 
• negocis ecològics 
• sector alimentari. 
 
La convocatòria es destina en particular a les PIME que hagin desenvolupat un producte, procés o servei ecològic innovador 
i que estiguin lluitant per fer-se un lloc al mercat. La convocatòria ofereix cofinançament per cobrir fins al 50 % del cost del 
projecte i probablement recolzi aquest any a uns 50 projectes nous. 
 
De resultes de la convocatòria de l'any passat, uns 50 projectes són a punt de ser llançats i més de 140 projectes ja estan 
en marxa. Alguns exemples dels programes en curs són la conversió d'aparells de televisió obsolets en productes ceràmics, 
els nous mecanismes per a la classificació de residus, un envasament ecològic innovador per a la llet i una nova tècnica per 
reciclar teixits. 
 
Antecedents 
 
L'ecoinnovació es finança a través del Programa per a la Innovació i la Competitivitat (PIC), compta amb un pressupost 
d'uns 200 milions d'euros per al període comprès entre 2008 i 2013 i es dirigeix a productes tecnològicament comprovats 
que contribueixin a un millor ús dels recursos naturals d'Europa. L'ecoinnovació constitueix l'apartat ecològic del PIC i 
contribueix al Pla d'Acció sobre Ecoinnovació (Ressò-AP). La gestió del programa ha estat confiada a l'Agència Executiva de 
Competitivitat i Innovació (AECI). 

La convocatòria de propostes de 2012 es presentarà avui (8 de maig) durant la jornada d'informació sobre el PIC-
Ecoinnovació que es va a celebrar a l'edifici Charlemagne. 
 
Font: 
Europa Press Releases (8 maig 20120) 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/12/460&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en 
 
Espanya: 
 
Les organitzacions ecologistes alerten que Espanya no compleix els objectius europeus de reciclatge 
Amics de la Terra, Ecologistes en Acció i Greenpeace denuncien que el Govern modifica avui la Llei de Residus pressionat 
per interessos empresarials. 

Avui se celebra el Dia Mundial del Reciclatge amb l'anunci de canvis per part del Govern en la nova Llei de Residus. Entre les 
principals modificacions està la d'impedir la implantació d'un sistema de devolució, dipòsit i retorn d'envasos (SDDR), que 
permetria al nostre país augmentar significativament els baixos nivells de recuperació de residus actuals. Aquests canvis han 
estat forçats per part del sector empresarial de l'envasament, la distribució i dels sistemes integrats de gestió d'envasos 
(SIG). 

Espanya està actualment per sota de la mitjana que marca Brussel·les en reciclatge. Per a Amics de la Terra, Ecologistes en 
Acció i Greenpeace els canvis del Govern ens allunyen encara més de poder complir objectius. Cal recordar que a Espanya 
cada dia es posen al mercat 51 milions d'envasos dels quals, segons Eurostat, amb prou feines el 35% es recull 
selectivament, i això no implica que es reciclin correctament. La resta acaba cremat en incineradores, cementeres o 
soterrats en abocadors, la qual cosa provoca greus problemes ambientals i sanitaris, a més d'un malbaratament de recursos 
naturals. 

http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/12/496&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/12/460&format=html&aged=0&language=es&guilanguage=en
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Per això, Amics de la Terra, Ecologistes en Acció i Greenpeace, entre d’altres, van presentar el passat any una denúncia a la 
Comissió Europea (CE). Això ha originat l'obertura d'un procediment a Espanya, per verificar els percentatges reals de 
recollida selectiva i reciclatge dels envasos. En una primera instància investigarà el cas del vidre, que paradoxalment és la 
fracció que més es recupera al nostre país, per la qual cosa també s'obre la possibilitat d'una nova investigació en el 
reciclatge d'envasos. Brussel·les demanarà dades addicionals perquè estima que no aconseguim les xifres marcades en la 
legislació europea. La confirmació d'aquest incompliment podria comportar multes per a Espanya. 

Les organitzacions ecologistes mostren, en el Dia Mundial del Reciclatge, la seva preocupació per l'excessiu consum de 
recursos naturals, els problemes associats a la seva extracció i l'elevada generació de residus. És imprescindible que 
administracions, empreses i ciutadania, assumeixin la seva responsabilitat i engeguin les accions necessàries per solucionar-
ho. Reduir, reutilitzar i reciclar són les úniques alternatives viables sanitària, social, econòmica i ambientalment en la gestió 
dels residus i que han de conduir a una política de “residu zero”. 

Font: 
Amics de la Terra ( 17 maig 2012) 
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1582 
 
Confirmen que dos parcs eòlics a Castella i Lleó són il·legals 
El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Castella i Lleó ha dictat una nova sentència sobre els parcs eòlics de Omaña i 
Cepeda a León declarant la il·legalitat radical del Parc Eòlic Villabandín II i Ampliació a Villabandín II. 

Aquesta sentència del TSJ de Castella i Lleó, de 27 d'abril de 2012, estima un recurs plantejat per l'associació lleonesa per a 
l'estudi i la protecció de la naturalesa URZ, recolzada legalment per la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO/BirdLife). En 
aquesta zona, l'ONG defensora de les aus té actualment recorreguts 9 parcs eòlics i les seves instal·lacions elèctriques per 
tenir un elevat impacte sobre el medi ambient i haver estat mal tramitades. 

Fins a aquest moment ja es comptava amb la sentència ferma del TSJ, de 10 de juny de 2009, que va anul·lar el Parc Eòlic 
Murias II, així com diverses Actuacions del TSJ de Castella i Lleó que van ordenar la paralització cautelar de diversos 
projectes a Omaña i Cepeda –entre ells el PE Villabandín II i Ampliació– mentre es tramitaven els recursos, confirmats pel 
Tribunal Suprem mitjançant diverses sentències dictades durant l'any 2011. 

Els arguments en els quals es basa aquesta nova sentència són que el procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental ha 
estat inadequat i, que existeix fragmentació del projecte. Per a aquest segon argument “segueix el criteri fixat en la citada 
sentència de 10 de juny de 2009” (del Parc Eòlic Murias II) sobre les manques a l'hora de tramitar projectes eòlics aprovats 
sense incloure les línies elèctriques d'evacuació i sense tenir en compte l'existència d'altres projectes confrontants i 
interconnectats. Per tant, suposa la confirmació de la doctrina “Murias II” respecte a la fragmentació de projectes eòlics en 
zones ambientalment protegides. 

Carlos González-Antón Álvarez, advocat que ha portat aquest cas, considera que “aquesta sentència supera la del Parc Eòlic 
Murias II i és un clar avanç en aquesta doctrina, ja que anul·la el Parc Eòlic en entendre que hi ha fragmentació de 
projectes, quan en autoritzar el projecte no es tenen en compte la línia d'evacuació o els 20 parcs en tramitació a la zona; 
de tal forma que el projecte eòlic autoritzat com diu la sentència: «no és un parc, sinó una part d'un parc perquè en si 
mateix no és autosuficient per complir la finalitat que li és pròpia”. 

A més, el 17 de Maig de 2012, Enel Green Power ha posat en coneixement del Jutjat del Contenciós Administratiu número u 
de León la seva renúncia a la construcció d'una de les esteses elèctriques d'evacuació eòlica del Nus Villameca a Omaña, 
projecte que SEO/BirdLife mantenia recorregut des de l'any 2009. 

Font: 
Ecoestrategia (21 de maig de 2012) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13 
 
Espanya és el segon país europeu amb més projectes aprovats pel Programa LIFE 
La Fundació Biodiversitat, dependent del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, va organitzar una jornada amb 
motiu del XX Aniversari del Programa LIFE, el major instrument de conservació del medi ambient a Europa, i en el qual 
Espanya és el segon país europeu amb més iniciatives aprovades. 

La directora general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, Guillermina Yanguas, ha intervingut en la jornada de 
commemoració del programa europeu, que ha permès cofinançar projectes per 2,5 bilions d'euros des de 1992, i que 
coincideix amb les activitats amb motiu del Dia Internacional de la Biodiversitat que se celebra el 22 de maig i que es dedica 
a la Biodiversitat Marina. 

Entre 1992 i 2006 es van dur a terme les tres primeres fases del programa LIFE (LIFE I, II i III), període en el qual es van 

http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1582
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13
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executar, en total, 2.750 projectes a nivell europeu. Entre 2007 i 2013 es desenvolupa la quarta fase denominada LIFE+, i 
està oberta la convocatòria 2012 en l'actualitat. 

“Espanya se situa com el segon país d'Europa en el qual més projectes LIFE es van aprovar des de la seva creació en 1992, 
amb un total de 511, solament per darrere d'Itàlia, que compta amb 582”, va afirmar la directora general. 

La Fundació Biodiversitat ha participat en el desenvolupament de tretze projectes LIFE, bé com a coordinadora o sòcia dels 
mateixos, entre els quals es troben el de la conservació del gall fer cantàbric, en el qual col·laboren les Comunitats 
Autònomes on hi ha hàbitat de l'espècie (Galícia, Cantàbria, Astúries i Castella i Lleó), el parc Nacional dels Pics d'Europa i 
entitats com  SEO/BirdLife i Iberdrola. 

A més, la Fundació coordina el projecte més ambiciós desenvolupat fins al moment pel que fa a generació de coneixement 
del medi marí: el LIFE+ INDEMARES “Inventari i designació de la Xarxa Natura 2000 en àrees marines de l'Estat espanyol”. 

Font: 
Ecoestrategia ( 21 de maig 2012) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13 

Grups ecologistes critiquen la visita d’ Adelson 
Les plataformes ecologistes que s'oposen a Eurovegas han denunciat la manca de transparència d'aquest projecte i la "vista 
llampec" que ahir va realitzar a Alcorcón el magnat nord-americà Sheldon Adelson per conèixer els terrenys on possiblement 
es construirà el complex d'oci i negocis. 
 
Aquest grup assegura que l'objectiu que aquest viatge hagi estat "gairebé secret" era "evitar possibles protestes en contra 
seva", segons critiquen en una nota de premsa i recorden que el seu macroprojecte de casinos " no és benvingut" a 
Alcorcón. 

També denuncien que Adelson i la Comunitat de Madrid estan "decidint sense consultar als ciutadans el futur de mil 
hectàrees de terreny", la qual cosa suposa gairebé un 40% de la superfície de Alcorcón. "De nou això demostra que el 
projecte Eurovegas és negociat en silenci per un escàs 1% enfront d'un 99% de la població espanyola", asseguren els 
ecologistes en la seva nota, en la qual critiquen severament la visita de cinc hores del magnat. 

Demanen a l'Ajuntament més transparència i critiquen que aquest aspecte i "la falsedat de l'alcalde d’Alcorcón", David 
Pérez, al que acusen també de "censurar" les preguntes sobre el complex d'oci i negocis que fan els veïns en els plens i 
també culpen als Governs central i regional de no facilitar la informació que els demana la plataforma "Eurovegas No". 

Critiquen l'excepcionalitat legal que demana Adelson 

En el seu comunicat, com a les protestes que ja s'han realitzat en contra d'aquest projecte, recorden que Sheldon Adelson 
demanda uns requisits legals que suposarien una situació excepcional. La reticència a debatre amb les plataformes de 
ciutadans i experts que s'oposen a aquest macro complex, creuen que es deu a "voler ocultar" aquesta excepcionalitat legal 
que sol·licita Adelson. Afegeixen a més que el model de desenvolupament "basat en els casinos i el blanqueig de diners" 
comporta "impactes negatius econòmics, socials i ambientals". 

El complex dificultaria l'entrada a Alcorcón, col·lapsaria més les carreteres i caldria augmentar la demanda d'aigua 

"Eurovegas No" i "Detinguem Eurovegas Alcorcón" van celebrar una manifestació el passat 5 de maig a la qual van assistir 
unes 150 persones a la zona on es construiria el projecte. En el comunicat anuncien que durant el seu transcurs "van poder 
comprovar els valors naturals que conserven els terrenys on es vol instal·lar" el complex. 

Assenyalen que el projecte se situaria "sota la zona de servitud aeronàutica de l'aeroport de Quatre Vents (el que 
impossibilitaria la construcció dels anunciats gratacels)" i que provocaria efectes negatius com a "carreteres ja col·lapsades, 
falta de connexió amb la ciutat de Alcorcón i una demanda d'aigua equivalent a la de Alcobendas". 

Segons els ecologistes, la requalificació dels terrenys d’Eurovegas a Alcorcón ha estat recorreguda davant el Tribunal 
Superior de Madrid sense que existeixi encara resolució sobre aquest tema, per la qual cosa adverteixen que caldria 
"renegociar" els convenis urbanístics, subscrits en el seu moment amb els propietaris del sòl i després modificar el Pla 
General d'Ordenació Urbana. 

Font: 
Públic (7 de Maig de 2012) 
http://www.publico.es/espana/432198/grupos-ecologistas-critican-la-visita-de-adelson 
 
 

http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13
http://www.publico.es/espana/432198/grupos-ecologistas-critican-la-visita-de-adelson


WWF demana que l'aqüífer de Doñana es declari ‘sobreexplotat’ 
Un recent informe de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir assenyala la pèssima situació de l'aqüífer que nodreix a 
Doñana, confirmant oficialment les reiterades denúncies elaborades per WWF en els últims anys. 
L'informe de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, al que WWF ha tingut accés, analitza la situació de l'aqüífer 27, 
que assorteix d'aigua a tot l'espai natural de Doñana. L'estudi ratifica un descens en els nivells de l'aigua subterrània en la 
majoria dels punts analitzats, confirmant el risc existent per a la continuïtat de les marismes de Doñana 

La situació ha estat denunciada reiteradament per WWF i per diferents organismes internacionals, com a UNESCO, UICN o 
Ramsar, que reclamen al govern d'Espanya la presa de mesures urgents per solucionar la falta de control i la 
sobreexplotació de l'aqüífer. De fet, més d'1.000 pous il·legals continuen extraient aigua, malgrat el coneixement de les 
diferents administracions central, autonòmica i local. 

WWF demana al nou president de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir i al nou Conseller d'Agricultura, Pesca i Medi 
ambient que posin solució al problema de l'aqüífer a Doñana, a 
través de les següents mesures urgents: 

 
11

• Declarar l'aqüífer com ‘sobreexplotat’ 

• Iniciar accions legals i clausurar les extraccions i infraestructures 
il·legals 

• Elaborar un Pla d'Extraccions de l'Aqüífer 

• Aprovar el Pla Especial de la Corona Forestal de Doñana 

Eva Hernández, responsable del Programa d'Aigües de WWF: “no 
podem seguir ignorant la mala situació de l'aqüífer perquè acabarà 
passant factura a la naturalesa i a l'economia de Doñana”. I 
afegeix: “l'Administració té les eines legals oportunes per reordenar l'ús de l'aigua i evitar l'abús, per això no entenem la 
seva passivitat continuada. Esperem que la nova administració es decideixi a actuar, perquè la llista dels responsables 
polítics que han passat per Doñana i no han solucionat el problema s'allarga ja massa.” 

 
Foto: WWF 

El març de 2012, WWF va presentar el seu informe “El Robatori de l'Aigua a Doñana” en el qual denunciava la mala situació 
de l'aqüífer i proposava una sèrie de mesures per revertir-la. Per a més informació, visitar aquest enllaç: 

http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/?20701/wwf-denuncia-el-robo-del-agua-en-doana 

Font: 
WWF (11 de maig de 2012) 
http://www.wwf.es/?21181/wwf-pide-que-el-acufero-de-doana-se-declare-sobreexplotado 

Joves empresaris salven la crisi amb negocis ecològics 
Contra vent i marea, joves empresaris s'obren un forat en noves activitats centrades en la protecció del medi ambient. Neix 
l'associació Ecoemprenedors per promoure aquests negocis. El compostatge estalvia els costos de gestió d'escombraries i la 
compra d'abonament. 
 
Contra vent i marea, alguns joves 
empresaris han creat nous 
negocis vinculats a la protecció 
del medi ambient. Són l'altra cara 
de la moneda en un país en crisi. 
Una espècie que ha de ser 
protegida. Les experiències dels 
ecoemprenedors demostren la 
seva gran capacitat d'adaptació. 
Alimentació ecològica, reciclat de 
residus o rehabilitació energètica 
en indústries són alguns àmbits 
en auge. 

 
Foto: La Vanguardia 

Una de les activitats d'èxit és la que realitza compostadores, promoguda per Eugeni Castejón, que fabrica i comercialitza 
caixes per compostar: les restes de poda de jardineria o orgànics s'aprofiten in situ per fer fertilitzants agrícoles o de 
jardineria. "Les empreses en les quals col·loquem compostadores s'estalvien la despesa de transport i tractament dels seus 

http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/?20701/wwf-denuncia-el-robo-del-agua-en-doana
http://www.wwf.es/?21181/wwf-pide-que-el-acufero-de-doana-se-declare-sobreexplotado


residus, i a més eviten comprar fertilitzant", diu Castejón. 

Coneixedors de les seves manques i de les seves oportunitats, aquests sectors han decidit unir les seves forces per constituir 
l'associació empresarial Ecoemprenedors.cat, la patronal verda catalana, que neix per engrandir la dimensió d'aquests 
negocis, crear serveis comuns i formar el lobby de les empreses amb balanç ambiental positiu. 

Ara, és clara la vitalitat de l'alimentació ecològica i els residus; és menor l'empenta de l'arquitectura i l'estalvi energètic, 
mentre que és ombrívol el futur de les renovables, davant la sobredimensió del parc elèctric (gas), la moratòria als ajuts a 
les fonts netes i la falta de polítiques d'estalvi d'energia, malgrat les exigències de la UE. "Les oportunitats de negoci estan a  
l'exterior. Tot el meu treball està ara fora: a Guatemala, Equador, Perú, Uruguai", diu com a contrapunt David Ruyet, que va 
trobar una mina promovent parcs eòlics i solars a Sud-amèrica. 

Font: 
La Vanguardia (12 de maig de 2012) 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20120512/54292276220/jovenes-empresarios-salvan-la-crisis-con-negocios-
ecologicos.html 
 
Extremadura treballa en un mapa de zones per abandonar els cadàvers animals 
La Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Medi ambient i Energia d'Extremadura està treballant en l'elaboració 
d'un mapa amb les zones on es podran abandonar cadàvers de bestiar per alimentar les aus carronyeres, una pràctica 
prohibida des de la coneguda "crisi de les vaques boges". 

 
12

Segons han informat a Efe fonts de la 
Conselleria extremenya en aquesta tasca 
estan implicades en concret tècnics del 
departament de Sanitat Animal, de la 
Direcció general d'Agricultura i Ramaderia, 
i de la de Medi ambient. 

La recentment aprovada legislació que 
regula l'alimentació de les aus carronyeres 
permetrà abandonar cadàvers de bestiar 
en el camp, però per a això les Comunitats 
Autònomes hauran de declarar quines són 
les zones en les quals es podrà dur a 
terme. 

Per aquest motiu, l'organització ecologista 
WWF ha apressat les CCAA a identificar 
aquestes àrees, sobretot quan l'actual 
escassetat d'aliment augmenta la 

incidència del verí, ja que les aus rastregen un territori més ampli per trobar menjar. 

Foto: Efeverde 

L'abandó dels animals morts en el camp es va prohibir fa nou anys, arran de la malaltia de les vaques boges i ara es tracta, 
segons l'organització ecologista, de delimitar "urgentment" zones de protecció per a l'alimentació d'aquestes aus, més enllà 
dels habituals recintes tancats com femers o menjadores. 

No obstant això, les mateixes fonts han informat que els cadàvers que podran abandonar-se en aquestes zones no podran 
ser de boví a causa de les mesures sanitàries adoptades per la tuberculosi. 

En l'actualitat, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Medi ambient i Energia compta per a aquesta finalitat 
amb una xarxa de femers formada per onze espais situats a l'hàbitat de les 850 parelles de voltors negres de la regió i que 
es van posar en funcionament en 2008. 

L'objectiu d'aquests femers és fer front al dèficit alimentari de les aus carronyeres i acabar amb la presència anòmala 
d'exemplars en els nuclis urbans. 

La xarxa abasta dos tipus de femers, un per a les explotacions privades i un altre comunal. 

Per motius de seguretat, en aquests femers només es podia utilitzar com a carronya el boví menor de 24 mesos, i l'oví i 
caprí inferior als 18 mesos, així com qualsevol animal de l'espècie porcina i equina i les espècies cinegètiques de caça major. 

Els femers alimenten als voltors negres a Extremadura, on es troba el 45 per cent de tota la població europea, encara que 

http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20120512/54292276220/jovenes-empresarios-salvan-la-crisis-con-negocios-ecologicos.html
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20120512/54292276220/jovenes-empresarios-salvan-la-crisis-con-negocios-ecologicos.html


també serveixen a altres espècies, com l’aufrany, el milà reial i l'àguila imperial. 

En concret, els femers estan situats a la Serra de Gata, Las Hurdes i Granadilla, on hi ha 145 exemplars de voltors negres; 
el Parc Nacional de Monfragüe, que disposa de 290 parelles; Acehúche, 11; i Parc Natural del Tajo Internacional, 61. 

També hi ha altres situats a la Serra de les Villuercas, amb 40 parelles de voltors negres; la Serra de Sant Pere, amb 312; i 
les muntanyes d'utilitat pública de Cíjara, que disposa de 20 parelles. 

A les menjadores de les espoliacions privades, el responsable d'aportar els cadàvers al femer és el titular de l'explotació, i 
les restes no consumides són recollides per l'empresa Trasbalsa, que les transporta a Almaraz (Càceres) per a la seva 
destrucció.  

Font: 
Efeverde (13 de Maig de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/extremadura-trabaja-en-un-mapa-de-zonas-para-abandonar-los-cadaveres-
animales 
 
Catalunya: 
 
Què fan els ambientòlegs emprenedors? 
La secció del web del COAMB destinada als emprenedors s'ha actualitzat per incloure algunes de les empreses i 
professionals que formen la Xarxa d'Ambientòlegs Emprenedors del Col·legi. Aquests professionals volen donar a conèixer 
els seus camps d'actuació i els principals serveis i productes que ofereixen. 

Us recordem que la Xarxa d'ambientòlegs emprenedors del COAMB pretén establir una plataforma per als ambientòlegs 
autònoms i emprenedors per consolidar i fer créixer el seu projecte empresarial a través de compartir experiències, 
identificar necessitats i facilitar col·laboracions. La Xarxa organitza trobades periòdiques i accions d'interès per al col·lectiu al 
que vol recolzar i ja compta amb més de 20 ambientòlegs i ambientòlogues que formen part. 

Ara podeu conèixer millor alguns dels integrants de la Xarxa en aquest enllaç. 

Font: 
COAMB ( 17 de maig de 2012) 
http://www.coamb.cat/index.php?mid=138&contingut=149 

S'ha publicat el número 54 del Butlletí de novetats del Centre de Documentació de Medi ambient 
El butlletí de novetats del CDMA recull periòdicament la selecció de novetats incorporades al catàleg del Centre de 
Documentació. 

 
Foto: Boletín de medio ambiente 

Es tracta d'un butlletí mensual de novetats bibliogràfiques, llibres electrònics, webs 
d'interès i altres informacions relacionades amb l'àmbit de les bibliografies i els 
centres de documentació. Si ho voleu rebre periòdicament en la vostra bústia de 
correu us hi podeu subscriure. 

Font: 
Butlletí de Medi ambient -Generalitat de Catalunya ( 15 de maig de 2012) 
http://gencat.cat/mediamb/butlleti/esp/be317cast.html 
 
L'Agència de Residus participa en el Projecte Regions per al Reciclatge R4R (Regions 4 Recycling) 
La contribució de les regions a una societat europea del reciclatge 
 
L'Agència de Residus de Catalunya participa en el projecte europeu Regions per al Reciclatge (Regions 4 Recycling) R4R 
Interreg IVC, que va ser llançat dimecres 18 d'abril de 2012 en una conferència a París, en presència de la Comissió 
Europea i l’ADEME (Agència francesa de Medi ambient i Gestió de l'Energia).  
 
Aquest projecte de cooperació liderat per l'Observatori de Gestió de Residus de la regió de Ile-de-France (ORDIF) i reuneix a 
12 regions europees, amb l'ambiciós objectiu de promoure les contribucions regionals cap a una societat europea del 
reciclatge. Per tant, les autoritats locals i regionals tenen l'objectiu de fer comparacions consistents mitjançant una 
metodologia comuna i l'intercanvi de bones pràctiques relacionades amb els instruments locals per millorar les seves 
actuacions de reciclatge i els respectius resultats. 
 
El projecte R4R durarà 3 anys i té com a objectiu desenvolupar un marc comú per a l'observació de les dades de residus, i 
ràtios de recollida selectiva i de reciclatge, mitjançant l'avaluació dels instruments locals (tècnics, econòmics o jurídics) amb 
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l'objectiu de reduir la bretxa en l'exercici de reciclatge entre les regions de la UE, que pot variar d'una regió a una altra 
entre menys del 10% i més del 70%. 
 
R4R compta amb un pressupost de 2,2 milions d'euros en tres anys, tres quartes parts de les quals sorgeixen de fons 
europeus. 
 
El projecte està liderat per ORDIF mentre que la comunicació global del projecte és gestionat per ACR +, i el component 
tècnic és coordinat per l'Agència Pública de Residus de Flandes, l’OVAM. 
 
Els 13 socis del projecte són els següents: 
 
ORDIF, Observatori Regional de Residus de Ile-de-France (França) 
ACR + the Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (Bèlgica) 
OVAM, Agència de Residus de Flandes (Bèlgica) 
Odense Waste Management (Dinamarca) 
Ajuntament de Lisboa (Portugal) 
EFXINI Poli (Grècia) 
Limerick County Council (Irlanda) 
Província de Estiria (Àustria) 
Ajuntament de Tallin (Estònia) 
ARC, Agència de Residus de Catalunya (Espanya) 
Ajuntament de Sofia (Bulgària) 
Ajuntament de Zagreb (Croàcia) 
Consell Comarcal de Ilfov (Romania) 
 
Font: 
Agència de Residus de Catalunya (11 maig 2012) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2045dfbcc9025210vg
nvcm1000000b0c1e0arcrd&vgnextchannel=2045dfbcc9025210vgnvcm1000000b0c1e0arcrd&vgnextfmt=detall&contentid=d
1b9183acfa37310vgnvcm2000009b0c1e0arcrd 
 
L'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de Barcelona obren un web per a Rio+20 
L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han obert el portal www.riomes20.cat 
amb l'objectiu que sigui l'aparador de Catalunya en la Conferència per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 
Rio+20, que se celebrarà a Rio de Janeiro aquest mes de juny. El portal està operatiu des d'avui i es mantindrà obert fins a 
finals d'any. 

 
El nou web neix amb l'objectiu de constituir l'eix fonamental de 
comunicació de Rio+20 a Catalunya. A pesar que està impulsat per 
les tres administracions, pretén aglutinar tota la informació que 
vagi generant Catalunya al llarg de la cimera, de manera que no 
només es visualitzi el treball conjunt de les tres institucions sinó 
que serveixi d'aparador de totes les iniciatives i activitats que es 
vagin generant entorn de Rio+20 al país. 
 

El web contempla espais de participació, mitjançant enquestes senzilles i qüestionaris online, formularis per enviar imatges o 
fotografies, per recollir la percepció i els interessos de la ciutadania i fer-los visibles a Rio+20. El web està programat per 
garantir la navegabilitat i la correcta visualització per a tots els dispositius amb capacitat de navegació, inclosos mòbils i 
tablets. 

 
Boletín de Medio Ambiente 

 
Font:  
Ajuntament de Barcelona (9 de maig 2012) 
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=3c2077e0472373
10VgnVCM10000072fea8c0RCRD&vgnextchannel=7688b9a86e05d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDet
all&lang=ca_ES 
 
Denuncien l'ús d'una zona protegida a la Masó com a pedrera de la A-27 
El grup municipal d'ERC a la Masó denuncia que s'està utilitzant un àrea protegida de boscos i cultius, coneguda com 'els 
Costers', com a pedrera per a la construcció de la A-27. Les màquines van arribar el 16 de maig i des de llavors ja han talat 
una gran part d'arbres del sòl afectat, que abraça 24 hectàrees, a excepció d'una petita franja on la propietària s'ha negat 
en rodó.  
 
Els republicans han denunciat els fets a la Fiscalia després que ni Ajuntament ni Generalitat hagin mogut fitxa, segons 
asseguren. Des d'ERC s'insisteix que el partit no s'oposa a la futura autovia i que es limita a advertir de la destrucció d'un 
espai protegit, havent-hi dues pedreres a menys de 8 quilòmetres. 
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Amb pedreres en actiu tant a Alcover com la capital de comarca, Valls, el grup a l'oposició d'ERC a la Masó no entén perquè 
unes màquines excavadores estan extraient terra, des de fa més de quinze dies, en una zona protegida del terme. 
Asseguren que tot prové d'una modificació que es va afegir al projecte, i que s'hauria fet sense la corresponent declaració 
d'impacte ambiental. "Ho estem investigant", ha afirmat el diputat al Parlament d'ERC, Marc Sanglas. 
 
Segons ERC, Foment té previst extreure fins a 1,5 tones d'àrids de “els Costers” i els Boscos de la Masó per l'A-27. Aquesta 
extracció suposarà, adverteix el partit, la desaparició d'aquest espai natural de zona forestal i també agrícola, amb 
ametllers, oliveres i garrofer. És una extensa àrea considerada com a sòl de protecció especial tant pel planejament del 
municipi -aprovat el 1995- com, posteriorment, pel Pla territorial del Camp de Tarragona -el gener de 2010. 
 
ERC ho ha denunciat la Fiscalia de Tarragona -asseguren que ja s'ha acceptat a tràmit- i ara també ho portarà al Parlament 
de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Els diputats republicans Marc Sanglas i Sergi de los Rios, el president d'ERC  al 
Camp de Tarragona, Josep Andreu, la portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de la Masó, Núria Pros, i l’exalcalde 
republicà Marcel Banús, han volgut, aquest dilluns al matí, denunciar els fets 'in situ' a fi que s’aturi l'extracció. 
 
Font:  
delcamp.cat (4 juny 2012) 
http://www.delcamp.cat/index.php?command=show_news&news_id=22585 
 
CEDAT-URV: 

Segona fase de preinscripció d'estudis del Màster Universitari en Dret Ambiental, del 20 de Maig fins al 15 de 
Juny 
El 20 de Maig es va obrir el segon període de preinscripció per cursar el Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV 
durant el proper curs acadèmic 2012-13, que romandrà obert fins al 15 de juny de 2012. 
 
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 d’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. 

Preinscripció on-line: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Per consultar l'estat de la preinscripció: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/estat.jsp 
Documentació requerida per accedir al màster: 
http://www.urv.net/masters_oficials/es_doc_necessaria_admissio.html 
Requisits que ha de complir la documentació: 
http://www.urv.net/masters_oficials/es_requisits_doc_estranger.html 

Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/preinscripcio.php 
 
Acte de cloenda de la IXª edició del Màster Universitari en Dret Ambiental 
El 25 de maig es va celebrar l'acte de cloenda de la IXª edició del Màster Universitari en Dret Ambiental amb la conferència 
del Dr. Alberto Acosta, titulada “El Buen Vivir, una oportunidad para imaginar otro mundo”.  
 
 
 

http://www.delcamp.cat/index.php?command=show_news&news_id=22585
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/preinscripcio.php


El Dr. Alberto Acosta és professor de la FLACSO-Equador, expresident de l'Assemblea Constituent i exministre d'Energia i 
Mines d'Equador.  

 
La Conferència va poder seguir-se a través de videoconferència i actualment es troba 
disponible al lloc web del CEDAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es pot accedir a ella a través d'aquest enllaç: 

http://videoconferencia.urv.es/p91393359/?launcher=false&fcscontent=true&pbmode=normal 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 

Seminari internacional "Public Policy and Regulation on Climate Change and Plug-in Electric Vehicles. A 
Comparative View Between the United States and the European Union" 
El CEDAT ha organitzat, amb el patrocini de la Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats 
Units d'Amèrica (Comissió Fulbright) i en l'àmbit del Projecte DER2010-19343 “Dret ambiental i llibertat de serveis al mercat 
interior: nous reptes, transformacions i oportunitats”, el Seminari internacional "Public Policy and Regulation on Climate 
Change and Plug-in Electric Vehicles. A Comparative View Between the United States and the European Union".  
 

En l'acte s'han analitzat les estratègies i les regulacions que s'estan 
adoptant a la Unió Europea i als Estats Units per lluitar contra el canvi 
climàtic i per fomentar la difusió dels vehicles elèctrics recarregables en 
xarxa.  
 
La discussió acadèmica ha permès observar quines diferències i 
coincidències existeixen entre plantejaments, instruments i objectius als 
dos costats de l'Atlàntic. En aquest Seminari han intervingut en qualitat 
de ponents els professors Lesley McAllister de la Universitat de 
Califòrnia, Sant Diego, Steven Weissman, de la Universitat de Califòrnia, 
Berkeley, Endrius Eliseo Cocciolo i Susana Borràs, tots dos de la 
Universitat Rovira i Virgili i investigadors del CEDAT. 

 
Font: 
CEDAT  
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 

Taula rodona: el treball clínic ambiental en tres casos que hem avançat amb l'Observatori de Conflictes 
Ambientals –OCA- del conflicte miner a Caldas i el seu estat actual 
El passat 29 de maig, a l'aula Seminari I es va celebrar una taula rodona que va comptar amb la presència del Dr. Javier 
Gonzaga València Hernandez, Director del Centre d'Estudis Sociojurídics de la Universitat de Caldas, Colòmbia, qui va 
presentar el projecte “Problemes i conflictes ambientals associats a la mineria en el departament de Caldas. Casos Marmato, 
Tolda Fría i California” que estan desenvolupant dos grups d'investigació multidisciplinaris de la Universitat de Caldas: 
l'Observatori de Conflictes Ambientals (OCA) i el Grup d'Estudis Jurídics i Sociojurídics. 
 
Aquest projecte es proposa caracteritzar segons l'autoritat minera del país, Ministeri de Mines i Energia de Colòmbia, totes 
les activitats mineres per l'or que es trobin registrades al territori de Caldas. Es determinaran els problemes i conflictes 
ambientals per inspecció directa dels experts comunitaris en els municipis amb projectes miners en projecció i execució, així 
com els experts institucionals. Aquesta investigació es desenvoluparà a partir dels casos de Marmato, Tolda Fría i California. 

El CEDAT ha signat un Conveni de Col·laboració amb l’ Observatori de Conflictes Ambientals per col·laborar en aquest 
projecte. De moment estan involucrats en ell alguns professors i quatre estudiants colombians del Màster Universitari en 
Dret Ambiental. 
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S'ha publicat la Memòria d'Activitats 2011 del CEDAT 
Activitats de l'exercici 2011. Podreu accedir-hi directament  

l Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT), creat en 2007, és un projecte que implica  

Els objectius del CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l'àmbit del dret ambiental i, en particular, el 

La Universitat Rovira i Virgili s'ha anat convertint en un punt de referència en el mapa català i espanyol del dret ambiental 

L'any 2009 es van aconseguir un grau de compliment dels objectius del 90,8%. En el procés de tancament de l'exercici 2011 

- Dos investigadors del CEDAT van participar al Congrés de l’IUCN Academy of Environmental Law celebrat a Sud-Àfrica, 

- El Màster Universitari en Dret Ambiental ha aconseguit un nombre total de 43 estudiants matriculats, entre el primer i el 

- S'ha iniciat el Projecte “La garantia jurídica del vessant intrageneracional de la justícia ambiental com a aspecte social del 

- S'ha iniciat la participació en el Projecte EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade). 

- La Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT ha estat nominada expressament com a pionera a Espanya, a la prestigiosa 

- S'ha consolidat l'àrea de cooperació del CEDAT, amb el desenvolupament del projecte de cooperació amb Equador, 

- Amb motiu de la celebració del la COP 17 de Durban, entre el 28 de novembre i el 9 de desembre es van realitzar una 

- Com cada any, URV Publicacions ha publicat un nou treball final del Màster Universitari en Dret Ambiental, dins de la 

Font: 
 
ww.cedat.cat/memoria/memoria_cedat11.pdf 

S'ha publicat l’ EJOLT Report 4: Legal avenues for EJOs to claim environmental liability 
 Liabilities and Trade) el 

da de múltiples recursos, des dels desastres per 

1

l'extracció de petroli a l'equador, fins als efectes del canvi climàtic al Pol Nord, passant pels impactes de les mines d'urani al 
desert o l'abocament de residus tòxics als carrers d'una gran ciutat Africana. En la majoria dels casos aquestes injustícies 

CEDAT

Ja està disponible en el web del CEDAT la Memòria anual d'
clicant en el següent enllaç: http://www.cedat.cat/memoria/memoria_cedat11.pdf. 
 
E
l'Ajuntament de Tarragona,  l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA),  l'Empresa Municipal de Transports 
de Tarragona (EMT) i  la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'any 2010 es va incorporar el Servei Municipal d'Habitatge i 
Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA). Respon a una llarga trajectòria de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i la 
Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en l'àmbit del dret ambiental i 
representa la institucionalització d'aquesta cooperació. 

món de la gestió i administració locals. 

gràcies a un esforç continuat i a una voluntat de millora que continua present entre les persones que treballen en ell 
diàriament i al suport de nombroses altres persones i institucions. 

s'ha pogut constar un nivell de compliment del 93%. Entre els assoliments i activitats realitzades pel CEDAT al llarg del 2011 
hem de destacar: 

entre el 3 i 7 de juliol, en el qual la URV va ser designada com a seu de l'edició del Congrés anual de la IUCNEAL de l'any 
2014. 

segon curs, entre els quals 21 són estrangers. 

desenvolupament sostenible”, subvencionat pel Ministeri de Ciència i Innovació i coordinat pel Dr. Pigrau Solé. 

publicació The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice, Francis S. Bloch (Ed), Oxford University. 

“Elaboració d'una ordenança única de protecció ambiental per al Cantó de Francisco de Orellana” co-coordinat pel CEDAT i la 
URV Solidària amb col·laboració d'Enginyeries sense Fronteres i Xarxa de Líders Angel Shingre. 

sèrie d'activitats relacionades amb el Canvi Climàtic, entre les quals destaca l'exposició “ Venen temps de canvi pel clima?” , 
cedida per la Representació a Barcelona de la Comissió Europea. 

col·lecció Quaderns de dret ambiental. L'obra publicada aquest any (número 4 de la col·lecció), titulada, “El dret ambiental 
com a instruments de gestió del risc tecnològic”, va ser escrita per la exestudiant brasilera del màster, Paula Cerski Lavratti. 
En 2011, el treball seleccionat per a la seva publicació ha estat el de en Jordi Recordà Cos, amb títol, “Marc jurídic de 
l’estalvi de l’aigua. Especial referència a l’àmbit local”. 

CEDAT
http://w

El passat 29 de maig es va publicar al web del projecte EJOLT (Environmental Justice Organizations,
“Report 4: Legal avenues for EJOs to claim environmental liability” realitzat pel Dr. Antoni Pigrau, la Dra. Susana Borràs, el 
Dr. Antoni Cardesa i el Dr. Jordi Jaria, tots ells investigadors del CEDAT. 
Les injustícies ambientals es donen a tots els estadis del cicle de vi

http://www.cedat.cat/memoria/memoria_cedat11.pdf
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Aquest informe pretén abordar aquesta situació oferint eines per combatre aquestes injustícies. A través de l'estudi d'11 

Aquest informe pretén ser presentat a diversos congressos. A més, els estudis de cas sobre els quals es va basar l'informe 

Per llegir l'informe cliqueu en el següent enllaç: 

http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/120525_ejolt-report-4.lq_.pdf 

Font: 
(29 maig 2012)  

12/05 jolt-report-4-legal-avenues-for-ejos-to-claim-environmental-liability/ 

El CEDAT acreditat per participar a la Conferència per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 

 ha estat acreditat per participar com a observador, en qualitat d'organització de ciència i investigació, en la 

ont:  
2012, 25 maig 2012) 

ments/accreditationsannexi.htm 
ml 

 partir del 4 de juny, la URV engega la millora del sistema de recollida selectiva de residus sòlids urbans 
seva 

llida selectiva de residus urbans existents a la URV en els últims anys, i les conclusions 

L'objectiu d'aquest nou model és tan simple com ambiciós: recollir de forma selectiva el 100% dels residus sòlids urbans 

A partir del 4 de juny, trobareu nous contenidors de recollida selectiva de residus a molts espais de la URV, i un canvi en les 

La nova recollida de residus es farà de la següent manera: 

Aules, CRAIs, despatxos i oficines: totes les papereres seran exclusivament per a la recollida de paper i cartró. Es dotaran de 

Menjadors i “office”: es dotaran de contenidors per a recollida selectiva d'envasos, de fracció orgànica i de fracció resta. 

Passadissos i zones comunes: es dotaran de contenidors de recollida selectiva per envasos i per a fracció resta. 

Amb aquest model, sempre disposareu d'un contenidor proper per més del 95% de residus que genereu cadascun dels 

Evidentment, aquest nou model no podrà ser efectiu sense la implicació de tota la comunitat universitària. En aquest sentit, 

vénen de la mà de grans corporacions multinacionals, que solen deslocalitzar les seves activitats a les àrees perifèriques de 
la nostra economia global. 

casos, el document examina l'àmbit d'aplicació de les diferents vies jurídiques per fer front  les injustícies ambientals a tots 
els nivells, tant nacional com a internacional. L'informe demostra que existeixen marcs jurídics en diferents nivells que són 
aplicats amb diferents graus d'èxit. 

seran convertits en fitxes (factsheets) que seran penjades al web d’EJOLT. 

EJOLT 
http://www.ejolt.org/20 /e

Rio+20 
El CEDAT
Conferència per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides Rio + 20, que se celebrarà a Rio de Janeiro entre els 
propers 20 i 22 de juny. L'11 de juny tres investigadors del CEDAT, el Dr. Antoni Pigrau, la Dra. Susana Borràs i el Dr. Antoni 
Cardesa, van viatjar a la ciutat brasilera on es quedaran fins al dia 24 de juny. Durant aquest període, a més d'assistir a la 
Cimera de Rio+20, es reuniran amb els partners del projecte EJOLT i participaran a diversos congressos, entre ells el de la 
Internatonal Society of Ecological Economics (ISEE), on presentaran diverses comunicacions basades en els resultats de l’ 
“EJOLT Report 4: Legal avenues for EJOs to claim environmental liability”. 
 
F
(UNCSD
http://csonet.org/content/docu
http://www.uncsd2012.org/rio20/registrationandaccreditation.ht
 
A
La URV, en el seu Pla de Medi ambient, té un compromís ferm de minimitzar la quantitat de residus generats a la 
activitat i de millorar la seva gestió. 
L'anàlisi crítica dels sistemes de reco
extretes, han permès dissenyar un nou model de recollida que entrarà en servei en els propers dies. 

(RSU) generats en les nostres activitats. 

borses de recollida que hi ha a les papereres d'aules, CRAIs, despatxos i oficines. 

borses de color blau, color associat a la recollida selectiva de paper per facilitar la identificació. Qualsevol altre residu 
(plàstics, orgànic) haurà de dipositar-se en els contenidors específics situats en menjadors i zones comunes. 

Aquests contenidors s'acompanyaran de cartells orientatius sobre quins tipus de residus hem de dipositar a cada contenidor. 

espais esmentats. Per a les altres fraccions, trobareu el contenidor adequat en pocs passos. 

us demanem la vostra total col·laboració, tant en el compliment dels criteris de separació, com en l'aportació de 
suggeriments via correu electrònic a mediambient@urv.cat. 

http://csonet.org/content/documents/accreditationsannexi.htm


Com tot sistema de gestió, hi haurà un procés continu de
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 revisió i implementació de millores. El seguiment dels residus 
recollits a cada espai ens permetrà comprovar la necessitat d'adequar-ho a possibles singularitats. 

URV 

AT: 

'Intercanvi de Tarragona 

at d'Intercanvi de Tarragona, organitzat per l'Ajuntament de Tarragona amb 
la col·laboració d'altres associacions i entitats, entre les quals hi havia l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental 

CEDAT ( 4 de maig de 2012) 
ww.cedat.cat/ca/noticies/index.php 

atural 
'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) ha 

l patrimoni natural, paisatgístic i 

n participació, amb més de 70 fotografies rebudes. El jurat, 
rmat per Jordi Prades, Ramon Torrents i Daniel Iglesias, es va reunir el divendres 18 

dez Sánchez, per la fotografia titulada "Molins i castell". 

Xirinachs Ramon, per la fotografia "Perfil 
arítim". 

 de les fotografies està prevista pel proper curs. 

AAEDAT 

IVA  

40 de 18 d'abril de 2012 sobre el soroll ambiental. 

DOUE 113 de 18/4/2012 
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0040:0044:ES:PDF 

tiva del Consell per la qual 
'estableixen les normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a 

DO C 143 de 22.5.2012 
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0113:0115:ES:PDF 

Font: 

AAED

I Mercat d

Dissabte passat 2 de juny va tenir lloc el I Merc

de Tarragona (AAEDAT). Aquesta activitat va consistir bàsicament a intercanviar objectes i/o serveis sense utilitzar els 
diners, amb la finalitat de promoure la reutilització de béns que para nosaltres ja no tenen cap utilitat, però que per a altres 
persones sí. A més, l’AAEDAT es va encarregar durant tota la jornada de donar a conèixer l'existència de la propera 
Conferència de Rio + 20, amb la difusió de materials i informació sobre el contingut d'aquesta conferència i amb la 
realització de determinades activitats.  

Font:  

http://w
 
I Concurs de Fotografia de Tarragona N
L

 
Foto: AAEDAT

organitzat el primer concurs de fotografia sobre e
arquitectònic de la província de Tarragona. El concurs estava obert a tots els membres 
de la comunitat universitària, els quals van poder enviar les seves fotografies entre el 
16 d'abril i el 4 de maig. 
 
Celebrem l'èxit per la gra
fo
de maig i va escollir les fotografies premiades amb vals bescanviables per productes 
de la llibreria Abacus: 
 
1r premi: Pedro Fernán
 
2n premi: Albert Muñoz Vendrell, per la fotografia titulada "La força del priorat". 
 
3r premi: Ferran Reyes Gómez, per la fotografia "Fugint de la ciutat" i Martí 
m
  
L'exposició

Font: 

 
NORMAT
 
Unió Europea:  
 
Directiva C 113/

Per a més informació:  

http://eur-lex.europa.eu
 
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de Direc
s
radiacions ionitzants» [COM(2011) 593 final — 2011/0254] 

Per a més informació: 

http://eur-lex.europa.eu
 



Decisió del Banc Central Europeu, de 26 d'abril de 2012 , per la qual es modifica 
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la Decisió BCE/2011/8 sobre 
ls procediments d'acreditació mediambiental i de seguretat i higiene per a la producció de bitllets en euros 

OUE L 126 de 15/5/2012 
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:126:0014:0014:ES:PDF 

t del règim «Ensus voluntary 
scheme under RED for Ensus bioethanol production» per demostrar el compliment dels criteris de 

DO L 110 de 24/4/2012 
u/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:118:0025:0026:ES:PDF 

et-llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors 
t i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s'adopten mesures per a la 

E núm. 78, de 31 de març de 2012 
/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4442.pdf 

n matèria de medi ambient. 
 

E número 108 de 5/5/2012 
/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf 

ització i el règim jurídic i de funcionament del 
Consell Andalús del Olivar 

BOJA núm. 63 de 30 de març 
alucia.es/boja/boletines/2012/63/d/5.html 

assignació de quantitats de producció de biodiésel 
per al còmput del compliment dels objectius obligatoris de biocarburants. 

BOE núm. 96, de 21 d'abril de 2012 
/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5339.pdf 

 del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les 
estades en establiments turístics. 

OGC núm. 6099 de data 30/03/2012 

URISPRUDÉNCI  

ribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala quarta), de 29 de març de 2012, assumpte C-
1/11, per la qual es resol una qüestió prejudicial relativa a la interpretació de l'article 18 del Reglament 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-1/11&td=ALL 

e
 
Per a més informació: 
D
http://eur-lex.europa.eu

Decisió d'Execució de la Comissió, de 23 d'abril de 2012 , sobre el reconeixemen

sostenibilitat de conformitat amb les Directives 2009/28/CE i 98/70/CE del Parlament Europeu i del Consell 

Per a més informació: 

http://eur-lex.europa.e
 
Espanya: 
 
Reial Decr
d'electricita
correcció de les desviacions per desajustaments entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista. 
  
Per a més informació: 
BO
http://www.boe.es/boe

Reial Decret-llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents e

Per a més informació: 
BO
http://www.boe.es/boe

Decret 71/2012, de 20 de març, pel qual s'estableix l'organ

Per a més informació: 

http://www.juntadeand

Ordre IET/822/2012, de 20 d'abril, per la qual es regula l'

Per a més informació: 

http://www.boe.es/boe

Catalunya: 

Llei 5/2012,

 
Per a més informació: 
D
 
JURISPRUDÈNCIA 
 J
Unió Europea: 

Sentència del T

1018/2006, relatiu al trasllat de residus. 

Per a més informació:  
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 Ecologistes en Acció/Comissió «Accés als 
documents — Reglament (CE) n ° 1049/2001 — Denegació tàcita d'accés — Interès a exercitar l'acció — 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:151:0029:0029:ES:PDF 

entència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 22 de març de 2012 (petició de decisió prejudicial 
lantejada per la Cour constitutionnelle — Bèlgica) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:133:0008:0008:ES:PDF 

de l'Audiència Nacional de 13 d'abril de 2012 (Sala contenciosa administrativa, Secció 1, Ponent: 
Diego Córdoba Castroverde). En el supòsit d'enjudiciament, s'impugna per part de l'Ajuntament de Sagunt, 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/STC-EVA.pdf 

inistrativa, Secció 5ª, Ponent: 
orge Rodríguez –Zapata Pérez) Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (RAMINP); 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6330215&links=%22%22J
20ZAPATA%20PEREZ%22%22&optimize=20120411&publicinterface=true 

va, Secció 5ª, Ponent 
ariano D'Or-Polit López. Pla d'Ordenació de Recursos Naturals; Pla Rector d'Ús i Gestió; Defensa Nacional; 

al.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6324560&links=%22%22
MARIANO%20DE%20ORO-PULIDO%20LOPEZ%22%22&optimize=20120402&publicinterface=true 

, Secció 5ª, Maria del 
ilar Teso Gamella Recurs de cassació. Acord de suspensió del Pla General d'Ordenació Urbana de 1969 dels 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6387988&links=medio%20
120530&publicinterface=true 

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de febrer de 2012. Sala del Contenciós. Seu de 
Barcelona. Secció 3ª. Recurs número 116-2008. Ponent Sra. Ana Rubira Moreno. Urbanisme; Pla d'Ordenació 

ttp://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/Sentencia-del-Tribunal-Superior-de-Justicia-de-
-de-febrero-de-2012.-Sala-de-lo-Contencioso.-Sede-de-Barcelona.-Secci%C3%B3n-3%C2%AA.-

Recurso-n%C3%BAmero-116-2008.-Ponente-D%C3%B1a.-Ana-Rubira-Moreno.pdf 

Interlocutòria del Tribunal General de 23 de març de 2012 —

Decisió expressa adoptada després de la interposició del recurs — Sobreseïment» 

Per a més informació: 

 
 
S
p
Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Governo de la Région de Bruxelles-Capitale 
(Directiva 2001/42/CE — Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient — 
Concepte de plans i programes «exigits per disposicions legals, reglamentàries o administratives» — 
Aplicabilitat d'aquesta Directiva a un procediment de derogació total o parcial d'un pla d'ús del sòl) 

Per a més informació: 

Espanya: 

Sentència 

l'Ordre Ministerial de 13 de juliol de 2010, dictada pel Ministeri del Medi ambient per la qual es va aprovar la 
partió dels béns de domini públic marítim-terrestre (d'ara endavant DPMT) del tram de costa d'uns 3900 
metres compresos en el terme municipal de Sagunt. 

Per a més informació: 

 
Sentència del Tribunal Suprem de 21 de març de 2012 (Sala contenciosa adm
J
Vigència RAMINP; Normes autonòmiques de prevenció; Tècnica distància mínima; Prevenció integrada. 

Per a més informació: 

ORGE%20RODRIGUEZ%
 
Sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2012 . Sala contenciosa administrati
M
comunicació prèvia; conflicte de competències. 

Per a més informació: 

http://www.poderjudici

 
Sentència del Tribunal Suprems d'11 de maig de 2012, Sala contenciosa administrativa
P
Molins (Madrid). Invocació de falta de motivació de la sentència i infracció de la desviació de poder. 

Per a més informació: 

ambiente&optimize=20
 
Catalunya: 

Sentència d

Urbanística Municipal; Avaluació d'Impacte Ambiental; Desenvolupament Urbanístic Sostenible. 
 
Per a més informació: 
h
Catalu%C3%B1a-de-10



 
ARTÍCLES 
"Reduir la jornada laboral és clau per a afrontar els reptes ambientals, soc
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ials i econòmics del segle XXI" 
ls reptes i oportunitats comercials de l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya 

rals d’ Andalusia (2010-2013) 

d ed., Cambridge : Polity, 2009 
lejandro. ¿Qué es la biodiversidad? : una publicación para entender su importancia, su valor y los 

odiversidad, DL. 2010. 
olicial" en los delitos contra los recursos naturales y el medio 

P iba: Juruá, 2003. 

azônia : análise de casos emblemáticos. Curitiba : Juruá Editora, 

itaires de France, DL 1984. 

litat, 2011. 
as de transporte : bases científicas 

Maryland, Los humedales mediterráneos: el contexto ambiental y social. 

0ª Jornada de Prevenció de residus- Crida propostes resum de ponència 

iències en prevenció que hem tingut a 
pectes, hem 

ompromès a tots els sectors implicats i hem pogut compartir les experiències més rellevants tant de casa nostra com altres 

per donar a conèixer i explicar les diferents iniciatives, accions i projectes que es duen a terme en matèria de 
revenció de residus. 

ata: 21-22 de novembre 

rganitza: Agència de Residus de Catalunya 

ació: 
item.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=92c0b881a1fe6310V

VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=92c0b881a1fe6310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Estiu 
e la URV 2012 que porta per títol: "La petjada ecològica de Catalunya: interpretació i aplicació a escala municipal" (2, 3, 4 i 

 URV. 

personals per matricular-se en aquest curs. En la sol·licitud s'ha d'especificar si 
lumne desitja convalidar crèdits de lliure elecció. En cas de no especificar-ho, s'entendrà que no ho desitja. 

E
La privatització de l’aigua a Espanya 

r Les noves formes de turisme com a instrument per aconseguir un desenvolupament sostenible i integrado
¿Xarxa natura 2000 o Xarxa Natura?. Arqueologia de la Directiva 92/43  
El Pla d’ Ordenació dels Recursos Mine
L’ economia del bé comú 
  
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
Beck, Ulrich. World at risk, 2n
Dorado Nájera, A
beneficios que nos aporta. Madrid: Fundación Bi
Fernández Sánchez, Pedro. La investigación e "imputación p
ambiente. Tarragona : Publicacions URV :[|bA+C], 2011. 
assos de Freitas, Vladimir. Direito ambiental em evoluçâo, 2ª ed., Curit

Portmann, Roland. Legal personality in international law . Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010 
Santana, Raimundo Rodrigues. Justiça ambiental na Am
2010. 
Prieur, Michael. Forêts et environnement en droit comparé et international : actes du séminaire international organisé par le 
Centre international de droit comparé de l'environnement à Limoges du 25 au 29 avril 1983 .... [Paris] : Presses 
Univers
Silveira, Edson Damas da. Socioambientalismo amazônico. Curitiba : Juruá Editora, 2008. 
TSAcat: Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2011-2014. [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, 
Departament de Territori i Sostenibi
Valladares, Fernando(et al.). Restauración ecológica de áreas afectadas por infraestructur
para soluciones técnicas. Madrid: Fundación Biodiversidad, DL. 2011. 
Viñals, María José; Blasco, Delmar; Morant, 
Reflexiones para su estudio y gestión eficaz. [Valencia] : Fundación Biodiversidad, 2011. 
 
AGENDA  
 
1
L'Agència de Residus de Catalunya celebra aquest any la desena edició de la Jornada de Prevenció de Residus. 
 
Aquestes Jornades han estat l'eina principal de comunicació i d'intercanvi d'exper
Catalunya. Han estat 10 anys en els quals hem treballat en la prevenció de residus en tots els seus as
c
països. 
 
En aquesta 10ª edició de la Jornada de Prevenció de Residus volem convidar a tots els sectors implicats en la prevenció de 
residus 
p
 
A aquest efecte, l'Agència de Residus de Catalunya us crida a presentar una proposta resum de ponència per a la Jornada. 
 
D
Lloc: Barcelona 
O
 
Per a més inform
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menu
gn
 
Curs: "La petjada ecològica de Catalunya: interpretació i aplicació a escala municipal" 
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible organitza aquest any 2012 un curs emmarcat a la Universitat d'
d
5 de juliol de 2012), coordinat pel Dr. Joan Alberich, professor del Departament de Geografia de la
 
Amb la finalitat de facilitar la participació dels alumnes, la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible ha convocat 
un total de 10 beques de matriculació. 
 
Els interessats en les beques han d'enviar la sol·licitud acompanyada necessàriament d'una carta de motivació, en format 
PDF, en la qual s'exposin els interessos 
l'a

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/Sentencia-del-Tribunal-Superior-de-Justicia-de-Catalu%C3%B1a-de-10-de-febrero-de-2012.-Sala-de-lo-Contencioso.-Sede-de-Barcelona.-Secci%C3%B3n-3%C2%AA.-Recurso-n%C3%BAmero-116-2008.-Ponente-D%C3%B1a.-Ana-Rubira-Moreno.pdf
http://www.coamb.cat/puntambiental/entrevistes.php?eid=17&u=ok
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Actualitat/docs/ENT%20Adaptacio%20CC%20vfinal.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/article22703.html
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2012/05/2012_01_Antonio-Villanueva.pdf
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/wp-content/uploads/2011/02/Economia_del_bien_comun_Felber.pdf
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/XQu%7bu00E9%7d+es+la+biodiversidad&searchscope=13&SORT=DZ/XQu%7bu00E9%7d+es+la+biodiversidad&searchscope=13&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Qu%C3%A9+es+la+biodiversidad/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XQu%7bu00E9%7d+es+la+biodiversidad&searc
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/XFor%7bu00EA%7dts+et+environnement+&searchscope=13&SORT=DZ/XFor%7bu00EA%7dts+et+environnement+&searchscope=13&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=For%C3%AAts+et+environnement+/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XFor%7bu00EA%7dts+et+environnement+&s
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/X?Los+humedales+mediterraneos&SORT=D&searchscope=13
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/X?Los+humedales+mediterraneos&SORT=D&searchscope=13
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ent 

s. 

ata: del 2 al 5 de juliol 2012-06-04 

rganitza: Càtedra DOW/URV 

ació: 
tedra_dsostenible/es_universitatdestiu2012.html 

 
tigacions 

 de cada any 

La finalitat d'Estudis de Progrés és estimular la presentació de noves propostes i visions de progrés en l'agenda política 
a i europea. La convocatòria està dirigida a joves investigadors que desitgin desenvolupar propostes innovadores o 

inspirades en models comparats de polítiques públiques europees. Aquestes propostes poden ser tant individuals com  

El document final resultant es publicarà com a monografia amb ISBN en la col·lecció Estudis de Progrés i serà d'accés lliure 

La presentació de projectes d'investigació ha de realitzar-se en un text d'una extensió entre 500 i 1000 paraules que indiqui 
di, la finalitat i oportunitat social de la investigació, les qüestions bàsiques que  tractarà i un esbós 

de les idees i propostes que el projecte pretén articular. 

Els projectes d'investigació hauran de tenir una extensió d'entre 40 i 50 pàgines; taules, gràfics i referències apart. 

Les propostes poden ser presentades en qualsevol moment. Aquelles que es rebin fins al 15 de maig de cada any seran 

a 

Organitza: Fundació Alternatives 

dios-de-progreso/convocatorias/convocatoria 

al en Planificació Ambiental Estratègica i Sostenibilitat 
ió ambiental i de la sostenibilitat, així com 

de la gestió d'emergències ambientals. Certificat acreditat pel Chartered Management Institute. 

 
L'enviament s'ha de fer a l'adreça de correu electrònic: desenvolupament.sostenible@urv.cat. La data límit per a l'enviam
és el dia 10 de juny de 2012. 
 
Aquells que sol·licitin beca no han d'efectuar el pagament de la matrícula. En cas de resolució negativa, llavors s'ha 
d'efectuar el pagament del cur
 
La resolució de les beques adjudicades es publicarà en la web de la Càtedra el dia 11 de juny de 2012. 
 
D
Lloc: Tarragona 
O

Per a més inform
http://www.urv.cat/catedres/ca

Convocatòria d'Inves
Convocatòria permanent de projectes d'investigació 
 
Primer semestre: fins al 15 de maig
Segon semestre: fins al 14 d'octubre de cada any 

Finalitat 

espanyol

col·lectives, i es valorarà la presentació de projectes que comptin amb investigadors de més d'un país europeu. 

A la presentació del treball final, els projectes seleccionats rebran una quantitat de 1000 euros. 

en la web de la Fundació Alternatives. 

Presentació de projectes 

el títol temptatiu de l'estu

Tant les propostes com els projectes d'investigació poden presentar-se en espanyol o anglès. 

considerades per a la primera convocatòria i les rebudes fins al 14 d'octubre per a la segona. 

Les propostes d'investigació han d'enviar-se per correu electrònic a estudiosdeprogreso@falternativas.org. L’enviament h
d'incloure un curriculum vitae de l'investigador o investigadors en document adjunt. 

Data: Primera Convocatòria: fins a 15 de maig; Segona convocatòria: fins al 14 octubre 
Correu d'enviament: estudiosdeprogreso@falternativas.org 

Per a més informació: 
http://www.falternativas.org/estu

Certificat Profession
El curs proporcionarà als participants una visió integrada i àmplia de la planificac

 
Dates: del 2 al 5 de juliol de 2012 
Lloc: Londres. 



O

Per a més infor
http://www.environment.parlicentre.org/index.php?dm_i=O8S,RR

rgan

convenci

Organitza:
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itza: International Centre for Parliamentary Studies (ICPS) 

mació: 
XB,66KMZM,292KU,1 

ances ètiques 
s implicacions de les finances 

onals i les possibilitats dels models de finances ètiques. 
nèixer i aprendre sobre l'impacte social i ambiental de les activitats bancàries, les 

oup. 

 COAMB 

at/index.php?contingut=45&data=20120700#cal 

 
 
 

              Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar 

Ethica: Forma’t en fin
El COAMB proposa una oportunitat per formar-se des d'un vessant lúdic i pràctic sobre le

Ethica és un joc de taula per descobrir, co
inversions i els negocis. Es tracta d'un projecte europeu que disposa de la certificació del Personal Finance Education Gr

Els participants en el curs, de 8 hores de durada, disposaran d'un recurs per divulgar la temàtica de les finances ètiques, en 
el qual cada participant rep un joc de taula Ethica i obtindrà el diploma de facilitador acreditat d’Ethica. 

Dates: de 3 de juliol i 4 de juliol de 2012, a les 16h 
Lloc: Seu del COAMB. C/ Muntaner nº81. 6º 1ª. Barcelona  

 
Per a més informació: 
http://www.coamb.c
 

 

 

 
AQUÍ 

El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret 
(CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili. Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: 

cedat@urv.cat 
 

mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
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