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Bosses de plàstic 

El proppassat 30 de maig, la Comissió Nacional de Reforma i Desenvolupament xinesa (un òrgan equivalent a un ministeri 
d’economia) va anunciar el país s’havia estalviat sis milions de tones de petroli des que fa cinc anys comencés a cobrar per 
l’ús de bosses de plàstic a les botigues i prohibís les d’un gruix extrafi. És el balanç de les mesures preses l’1 de juny de 
2008 en relació amb el consum de bosses plàstic. 

Segurament, la mesura es va prendre en el seu moment com una resposta sectorial a la macrocrisi global que estava 
emergint —cal recordar que al gener de 2008 el preu cel petroli va assolir el seu màxim històric i va superar per primera 
vegada els 100 dòlars per barril, tot continuant pujant al llarg de l’any—. D’altra banda, també hi havia un desig de donar 
una millor imatge de l’actitud xinesa cap al medi ambient, davant de la celebració dels Jocs Olímpics de Beijing. 

Sigui com sigui, la prohibició de produir bosses amb un gruix inferior als 0,025 milímetres i el cobrament per l’ús de bosses 
més gruixudes ha donat lloc a una manifesta disminució del consum, amb el consegüent estalvi de petroli. Es tracta, doncs, 
d’una mesura raonable i que ha produït resultats. 

Per suposat, això no és pas un replantejament global en relació amb la integració de Xina en el sistema-món capitalista, ni 
impugna en absolut el paradigma dominant en referència a l’ús dels recursos naturals. Tanmateix, permet concloure que 
certes mesures d’estalvi poden millorar sensiblement l’eficiència del sistema. 

A partir d’aquí, es podria imaginar que un paquet de mesures d’aquest tipus, de caràcter més ambiciós i comprensiu, podria 
servir per promoure una transició des del metabolisme social actual —manifestament insostenible— a un intercanvi entre 
societat i naturalesa més raonable. En qualsevol cas, el temps transcorregut des de 2008, permet sostenir que la crisi 
planetària que llavors començava a aflorar és estructural i exigeix un replantejament de gran abast en relació amb l’ús del 
recursos naturals, la generació de residus i el repartiment dels beneficis del metabolisme social. 

 

Juny 2013 

  

Internacional: 

Les tortugues o la mort 
Un jove ambientalista mor assassinat en una platja caribenya de Costa Rica on combatia els saquejadors d'ous de tortuga en 
un entorn violent.  
 
Una vegada el van apuntar amb una metralladora i altres dues amb un 
revòlver, però ell deia que eren només intents per atemorir-lo i que, en 
qualsevol cas, la defensa de les tortugues baúles del Carib era una bona 
raó per morir. 

Es deia Jairo Mora, era boig per les tortugues i ha estat assassinat a la 
mateixa platja on competia contra els saquejadors il·legals de nius de 
tortuga dels quals n’extreuen els ous, un aperitiu per a alguns i un 
potenciador masculí per a uns altres.  
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El van trobar nu i amb un tret en el cap com si es tractés del compliment de l'amenaça rebuda per tractar de protegir la 
riquesa natural de la província caribenya de Llimona, una de les zones més verdes d'aquest país de discurs ecologista i 
vocació per l’ecoturisme. 

Milers d'estrangers vénen a Costa Rica atrets per l'espectacle de veure les postes d’ous nocturnes de les tortugues que 
desvetllaven a Jairo, un jove de 26 anys que estudiava biologia tropical en el temps que li quedava lliure com a assistent de 
recerca de l'organització Widecast.  

Darrere de les imatges turístiques d'una tortuga més gran que un  humà de talla mitjana hi ha una història violenta: 
l'enfrontament d‘ambientalistes contra traficants d'ous de tortugues que també serveixen de peons per a les xarxes de 
traficants de cocaïna en una zona on la policia és gairebé un foraster més. 

L'Organisme de Recerca Judicial (OIJ) encara no certifica que el crim obeeixi a una venjança, però l'opinió pública 
manifestada a les xarxes socials no dubta a assumir l'assassinat com la represàlia pel seu treball i, sobretot, com la forma 
d'eliminar de la platja a un activista que no cessava de pregar per presència policial en aquesta zona tan apta per al 
narcotràfic. No callava, no es mesurava en privat ni en públic. Demanava ajuda policial però no perquè ho protegís d'aquells 
qui l’amenaçaven de mort, sinó perquè ajudessin a espantar els saquejadors. Aquest va ser un missatge que va publicar el 
23 d'abril en el seu mur de Facebook. “Podrien enviar missatges a la Policia perquè vinguin a la platja de Moín. Que no 
tinguin por; solament que vinguin armats, no més. 60 tortugues perdudes i ni un sol niu. Necessitem ajut i aviat”. 

La Policia local diu que sí patrulla, però no hi ha qui ho certifiqui en aquesta zona on es barreja platja, bosc, algunes 
mansions cuirassades i ocasionals actuacions de luxe entre casetes a mig destruir-se, distribuïdes als costats de la línia d'un 
ferrocarril que ja no passa. La pobresa abunda i motiva a molts a treballar per als narcotraficants amb guanys ínfims que 
s'arrodoneixen robant els ous de les tortugues. Una mitjana de 80 unitats per niu i una mitjana de 40 nius en les millors 
temporades en aquesta platja de 18 quilòmetres, d’on surten els ous rodons i grans com a boles de beisbol cap a la 
província de Llimona i a la Vall Central, on s'aconsegueixen preparats per un aproximat de 500 colons cadascun (1 dòlar). 

Tot això ho va narrar Jairo al periodista Mata en la seva desenfrenada explicació sobre la seva causa ambientalista, 
conreuada des dels set anys d'edat, quan sortia a cuidar tortugues amb els seus veïns de Cahuita, un altre poble de platja  
al sud de la regió. Era el noi flac i fibrós que treballava amb l'organització Widecast i amb el centre de rescat de tortugues 
on s'allotgen els voluntaris estrangers. Era Jairo. Tots sabien el seu nom. 

Font: 
El País (1 juny 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/01/actualidad/1370118040_830192.html 
 
La paradoxa de cremar arbres per a protegir el medi ambient 
Atenció a la paradoxa: una política de la Unió Europea per combatre el canvi climàtic ha donat motiu a la creació d'una 
polèmica ruta comercial transatlàntica que talla i transporta fusta des d'Estats Units fins a Europa per ser cremada en 
centrals elèctriques del vell continent. Quan la Unió Europea va marcar per 2020 l'objectiu que el 20% de l'energia 
consumida als països membres vingués de fonts "renovables" pocs van imaginar conseqüències com aquesta. 

I és que "les polítiques creen oportunitats i els empresaris van ser 
ràpids en explotar el potencial de l'energia a partir de la fusta, que 
en el Regne Unit aviat generarà més energia renovable que la 
combinació de l'energia solar i eòlica", comenta l'analista de la BBC 
de temes mediambientals Roger Harrabin.  

Ara, diversos grups ecologistes del Regne Unit estan tractant de 
tallar l'expansió d'aquest comerç transatlàntic de fusta nord-
americana, que ja planeja l'enviament anual a Europa de milions de 
tones de fusta, pellets, bales de fusta, o biomassa, que serveixen 
com a combustible. 

Argumenten que subsidiar la crema de fusta és un malbaratament econòmic, que la pràctica no serveix per combatre el 
canvi climàtic a curt termini i que a més està afectant a alguns dels millors boscos d'Estats Units.  

Temen també que la demanda per alimentar a les centrals elèctriques faci que els empresaris prenguin terres actualment 
dedicades al cultiu d'aliments per plantar arbres que després tallaran i exportaran, i que eventualment les plantacions de 
boscos reemplacen als boscos naturals del sud d'Estats Units, que ja estan minvant.  

Però les implicacions d'aquesta pràctica són complexes i discutides. 

Foto: BBC Mundo 
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Producció intensiva d’arbres" 

Sembla que algunes polítiques estan més motivades per la necessitat de complir objectius obligatoris que per un veritable 
desig de reduir ara mateix les emissions de CO2". Roger Harrabin, de la BBC, va visitar a Geòrgia, Estats Units, una de les 
plantes de producció d'arbres més eficaces del món, de la companyia Plum Creek, que és el major terratinent privat del país. 

Allí primer se seleccionen les millors plantes, les més robustes, i després es planten molt a prop de les altres per estimular el 
creixement d'espècimens rectes i alts que busquin la llum. "Les plantacions es cullen amb gegantesques màquines que tallen 
i mouen arbres sencers com si fossin rametes", descriu Harrabin. 

Els arbres que són molt fins o febles són de poc valor. Tradicionalment es venen per a la indústria del paper i la cel·lulosa, 
però ara hi ha un nou mercat: el de les centrals elèctriques en el Regne Unit.  La indústria de la fusta sosté que hi ha 
suficient fusta de baixa qualitat com per alimentar la demanda de pasta de cel·lulosa i de les centrals de producció 
d'energia. Però alguns estudis ho desmenteixen.   

Una altra font de preocupació per als ecologistes, segons explica Harrabin, és la tala d'arbres en boscos naturals, com el del 
Carolina del Nord que ell mateix va visitar.  

Molts dels frondosos boscos del sud-est d'Estats Units estan en mans de petits terratinents que tenen escasses restriccions 
sobre el que poden fer amb la fusta de les seves propietats. 

"Es diu que els amos tallen els arbres dues vegades: la primera quan les seves filles es casen i la segona quan ells es 
retiren", diu Harrabin. 

La petjada ecològica de la biomassa 

Es tem que el procés tingui conseqüències ecològiques negatives. El procés de la tala, el transport i la crema de fusta 
genera gasos d'efecte hivernacle. No obstant això els qui recolzen aquesta pràctica destaquen que si la vegetació cremada 
és reemplaçada per noves plantes que absorbeixen diòxid de carboni, CO2, aquesta política té avantatges sobre l'ús de 
combustibles fòssils. 
 
Les xifres són polèmiques i a mesura que el mercat de la biomassa s'expandeix el debat s'acalora. Segons Harrabin, les 
companyies elèctriques diuen que l'estalvi en emissions de CO2 val la pena. Mentre la capacitat dels boscos per absorbir 
CO2 compensa per la quantitat emesa, hi ha un crèdit de carboni, asseguren des de la central elèctrica de Drax, la més gran 
planta generadora d'electricitat del Regne Unit, que està adaptant tres dels seus sis gegantesques calderes per la crema de 
biomassa. 
 
Però l'Institut per a la Política Europea Mediambiental (IEEP per les seves sigles en anglès) diu que no hi ha motius per 
creure que l'objectiu en la reducció d'emissions nocives per al medi ambient s’aconseguirà mitjançant l'ús de biomassa. 
A la fi de 2012 un informe del Comitè per al Canvi Climàtic va advertir que per als arbres "nous" pren massa temps 
reabsorbir el carboni emès durant la crema de la fusta.  "Els crítics diuen que potser porti 50 anys reabsorbir aquest CO2, 
mentre que els polítics estan d'acord en què les emissions han de ser reduïdes immediatament per evitar que el carboni 
recalenti el planeta", diu Harrabin. "Sembla que algunes polítiques estan més motivades per la necessitat de complir 
objectius obligatoris que per un veritable desig de reduir ara mateix les emissions de CO2", conclou l'analista. 
 
Font: 
BBC Mundo (29  Maig  2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/05/130528_ciencia_tala_arboles_medio_ambiente_ig.shtml 
 
La desforestació que va acabar amb les llavors grans a la selva brasilera 
La destrucció dels boscos tropicals està tenint un impacte sobre el medi ambient major 
del que es pensava, segons un estudi. Un equip científic va descobrir que la 
desforestació a Brasil va fer que en amb prou feines un període de 100 anys, un tipus 
de palmeres produís llavors més petites, més febles i amb menys probabilitats de 
regenerar la seva espècie.  
 
Els investigadors creuen que aquest canvi evolutiu va ser desencadenat per la pèrdua 
de grans aus en certes parts de la selva. Aquestes aus tenien un bec prou ample com 
per alimentar-se de les llavors grans i dispersar-les. L'estudi va ser publicat per la 
revista especialitzada Science.  

"Una de les coses que més ens van sorprendre va ser la rapidesa amb la qual la 
desforestació va poder influenciar no només la pèrdua de la fauna sinó també l'evolució 
de les característiques de les plantes, en amb prou feines diverses generacions", li va 

 
Foto: BBC Mundo 
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dir a la BBC Pedro Jordà, del Consell Superior de Recerques Científiques d'Espanya (CSIC) i un dels investigadors de l'estudi, 
en cooperació amb la Universidade Estadual Paulista de Sao Paulo, a Brasil. 

Aus petites, llavors petites 

El bosc del litoral atlàntic brasiler va albergar en el seu moment una ampla gamma de plantes i animals. Però l'arribada de 
les grans plantacions de sucre i cafè a principis del segle XIX va tenir un gran impacte sobre aquesta diversitat. Els fruits de 
la palmera Euterpe Edulis són visiblement més petits a les zones dels boscos afectades per la desforestació.  

S'estima que avui només queda un 12% dels boscos originals. Per mesurar aquest impacte, l'equip científic internacional que 
va participar en l'estudi va examinar més de 9.000 llavors recol·lectades de palmeres repartides per la selva. I van descobrir 
que aquelles llavors preses de les àrees que havien patit una major destrucció eren molt més petites que les llavors 
recollides en zones intactes de la selva. Els investigadors van tenir en compte diversos factors que podrien haver contribuït a 
aquesta reducció de la grandària, com el clima o la fertilitat del sòl. "Però no trobem evidències que aquests factors 
poguessin tenir un impacte així", va explicar el professor Jordà. "El principal factor va ser la desaparició de les grans 
espècies frugívores (que mengen fruits)", va dir. 

Normalment, espècies de becs grans com el tucan o la continga en menjar els fruits de les plantes les van escampant pel 
bosc tropical. Però a mesura que la desforestació va avançar a la selva aquestes aus van anar desapareixent, quedant 
només ocells més petits, com el tord. Però aquestes espècies de becs més petits no poden transportar els grans fruits. Per 
això les palmeres van evolucionar per a la producció de fruits més petits, que tindrien més probabilitats de ser dispersats per 
les aus concordes. 

Però els investigadors van descobrir que, a més, aquestes noves llavors més petites són també més febles. 
"Desafortunadament la mida més petita també involucra una menor probabilitat de recol·lecció reeixida", va dir Jordà. 
"Aquestes llavors més petites tenen menys probabilitat de germinar, tenen més probabilitat de fracàs per dessecació i és 
més fàcil que caiguin víctimes d'un atac fúngic", va explicar. 

L’efecte del canvi climàtic 

Un altre aspecte que destaca Jordà és que el canvi climàtic podria empitjorar encara més la probabilitat de supervivència 
d'aquestes llavors més petites, ja que les projeccions dels experts auguren una selva tropical més càlida i seca.  

Els investigadors d'aquest estudi creuen que aquests resultats possiblement no es limitin al territori analitzat. "Realment, la 
qual cosa nosaltres estem documentant- pot estar-li passant també a moltes altres espècies d'arbres", va assenyalar Jordà. 
"Desafortunadament també ha de ser comú en altres àrees tropicals del món, on els grans tucans, tapirs, micos i altres 
grans mamífers i aus estan desapareixent molt ràpidament", va concloure. 

Font:  
BBC Mundo (31  Maig 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/05/130531_ciencia_bosque_semillas_mas_pequenas_ig.shtml 
 
la Xina estalvia tones de cru en 5 anys sense borses de plàstic gratuïtes 
Xina s'ha estalviat sis milions de tones de petroli des que fa cinc anys comencés a cobrar les bosses de plàstic en les tendes 
i prohibís les de grossor extrafi, va dir la Comissió Nacional de Reforma i Desenvolupament (NDRC, òrgan equivalent a un 
ministeri d'Economia). 

Amb les mesures que es van instaurar l'1 de juny de 2008 s'ha reduït 
en dos terços el consum nacional de bosses de plàstic i s'han 
estalviat almenys 67.000 milions de borses, va dir Li Jing, el 
sotsdirector de polítiques ambientals de NDRC, citat per l'agència 
oficial Xinhua. 

Demà es compleixen cinc anys de la instauració d'aquestes normes, 
amb les quals la segona economia mundial buscava estalviar energia 
i millorar la protecció mediambiental, a més de donar una imatge 
"verda" en els mesos previs a la celebració dels Jocs Olímpics de 
Pequín.  

Des de llavors està prohibida a Xina la producció de borses amb un 
grossor inferior als 0,025 mil·límetres, abans molt habituals en supermercats, grans magatzems i mercats d'aliments del país 
asiàtic, i es cobra una petita quantitat per l'ús de borses més gruixudes. 

 
Foto: EFEverde 
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Li va reconèixer que la mesura no ha eradicat completament les borses extrafines al país, que encara poden veure's en 
algunes tendes, per la qual cosa va demanar un augment de les inspeccions i supervisions en zones comercials. 
Les mesures van produir en el seu moment el tancament de la principal fàbrica de producció de borses del país, que genera 
més de tres milions de tones de residus plàstics cada any. EFE 

Font:  
EFEverde  (31 Maig de 2013)  
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/china-ahorro-toneladas-de-crudo-en-5-anos-sin-bolsas-de-plastico-gratuitas2 

Europa: 

La Comissió Europea reforça la seguretat alimentària a la Unió Europea  
La Comissió Europea ha adoptat un paquet de mesures per reforçar l'aplicació de les normes de salut i seguretat en el 
conjunt de la cadena agroalimentària. La seguretat alimentària és essencial per garantir la confiança dels consumidors i la 
sostenibilitat de la producció d'aliments. 

El paquet de mesures constitueix un enfocament més basat en els riscos, modernitzat i simplificat per a protegir la salut, al 
mateix temps que ofereix eines de control més eficaces per garantir l'aplicació efectiva de les normes que regulen el 
funcionament de la cadena alimentària.  

Respon a la crida en favor de la simplificació de la legislació i d'una millor reglamentació, amb vista a reduir la càrrega 
administrativa per als operadors i simplificar el marc regulador.  

Es presta especial atenció a l'impacte d'aquesta legislació en les PIME’s i les microempreses, que queden exemptes dels 
elements més costosos i complicats de la legislació. 

El corpus actual de la legislació de la UE relativa a la cadena alimentària es 
compon de gairebé setanta actes legislatius. El paquet de reformes aprovat els 
reduirà a cinc, i també reduirà la burocràcia dels processos i procediments per 
als agricultors, els ramaders i els explotadors d'empreses alimentàries 
(productors, transformadors i distribuïdors) a fi de facilitar l'exercici de la seva 
professió.  

Tonio Borg, Comissari Europeu de Salut i Consumidors, ha declarat: «La 
indústria agroalimentària és el segon major sector econòmic de la UE; dóna 
treball a més de quaranta-vuit milions de persones i representa uns 750 000 
milions d'euros a l'any. Europa posseeix el major estàndard de seguretat 
alimentària del món.  

 

No obstant això, el recent escàndol de la carn de cavall ha posat de manifest que podem millorar, encara que no hi hagi 
hagut riscos sanitaris. El paquet de reformes aprovat arriba en el moment oportú, i demostra que el sistema pugui 
respondre a reptes; també té en compte part de l'experiència adquirida. En poques paraules, aquest paquet persegueix 
millorar la legislació per augmentar la seguretat alimentària». 

Les empreses es beneficiaran de normes més senzilles, de base científica i basades en el risc: es reduirà la càrrega 
administrativa i hi haurà procediments i mesures més eficaces per finançar i reforçar el control i l'eradicació de les malalties 
dels animals i les plantes. Els consumidors tindran productes més segurs i un sistema de controls més eficaç i transparent en 
tota la cadena. 

PRINCIPALS ELEMENTS DE LA PROPOSTA 

Controls oficials 

• La Comissió ha reconegut la necessitat de reforçar els instruments que disposen les autoritats competents dels Estats 
membres per comprovar el compliment de la legislació de la UE sobre el terreny (mitjançant controls, inspeccions i anàlisis). 

• Els recents escàndols alimentaris han mostrat una vegada més la necessitat d'una acció més eficaç per part de les 
autoritats encarregades de l'aplicació de la llei per protegir tant als consumidors com als operadors honrats enfront dels 
riscos (també econòmics) que poden derivar-se de les infraccions de les normes en qualsevol punt de la cadena alimentària. 

 
Foto: Hablamos de Europa 
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• Les noves normes tenen un enfocament més basat en el risc, la qual cosa permetrà a les autoritats competents concentrar 
els seus recursos en les qüestions més pertinents. 

• Per finançar l'aplicació efectiva d'aquests controls en un sistema viable al llarg de tota la cadena, l'actual sistema de taxes 
s'ampliarà a altres sectors de la mateixa que actualment no són de pagament. 

• Les microempreses quedaran exemptes d'aquestes taxes, perquè la seva competitivitat no es vegi afectada, però no dels 
controls. 

• Es demanarà als Estats membres que integrin plenament controls antifrau en els seus plans nacionals de control i que 
estableixin sancions econòmiques veritablement dissuasòries per a casos d'incompliment. 

SANITAT   ANIMAL 

• El paquet introduirà un únic text legislatiu per regular la sanitat animal en la UE, basada en el principi que «més val 
prevenir que guarir». 

• Es tracta de millorar les normes i dissenyar un sistema comú per detectar i controlar millor les malalties i abordar de forma 
coordinada els riscos de seguretat per a la salut, els aliments i els pinsos. 

• Aquest sistema millorat, juntament amb millors normes d'identificació i registre, donarà a els qui treballen per protegir la 
nostra cadena alimentària, com els ramaders i els veterinaris, la capacitat de reaccionar ràpidament, limitar la propagació de 
malalties i minimitzar el seu impacte en el bestiar i els consumidors. 

• També introdueix la categorització o priorització de les malalties que requereixen una intervenció a escala de la UE, la qual 
cosa fa possible un plantejament més basat en el risc i un ús adequat dels recursos. 

• Es dóna suficient flexibilitat per ajustar les mesures de sanitat animal a les diferents grandàries i tipus d'establiment (PIME, 
explotacions d'oci, etc.) i a les diferents circumstàncies locals, en particular pel que fa als requisits de registre i autorització 
dels establiments i a la tinença d'animals i productes. 

• A major escala, la llei ha de ser el bastant flexible i sòlida com per permetre una resposta efectiva de tota la UE en cas de 
canvis climàtics importants, és a dir, ha de donar-nos els instruments necessaris per afrontar riscos emergents nous i 
desconeguts i perquè puguem adaptar-nos ràpidament a nous avanços científics i noves normes internacionals. 

FITOSANITAT 

• El valor dels cultius de la UE és de 205 000 milions d'euros a l'any. Sense la protecció que ofereix la normativa 
fitosanitària, aquest sector podria sofrir un greu perjudici econòmic. 

• L'agricultura, els boscos i el patrimoni natural d'Europa es veuen amenaçats per plagues i malalties de les plantes. Han 
aparegut noves plagues com a conseqüència del canvi climàtic i de la globalització del comerç. 

• Per evitar que les noves plagues s'assenteixen en la UE i per protegir als conreadors i al sector forestal, la Comissió 
proposa reforçar el règim fitosanitari existent. 

• Es prestarà més atenció al comerç d'alt risc procedent de tercers països i a la major traçabilitat dels materials de plantació 
al mercat interior. 

• La legislació també millora la vigilància i introdueix l'eradicació primerenca dels brots de noves plagues i la compensació 
financera als productors afectats per plagues subjectes a quarantena. 

MATERIALS DE REPRODUCCIÓ VEGETAL (INCLOSES LES LLAVORS) 

• El 60 % del volum mundial d'exportació de llavors procedeix de la UE. 

• El paquet ofereix unes regles més senzilles i flexibles per a la comercialització de llavors i altres materials de reproducció 
vegetal, per mantenir la productivitat, l'adaptabilitat i la diversitat dels cultius i els boscos d'Europa i facilitar el seu comerç. 

• L'àmplia gamma de materials i la millora dels requisits d'anàlisis contribuiran a protegir la biodiversitat i a orientar la 
reproducció cap a una agricultura sostenible. 
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• La legislació de la UE no regula la utilització de llavors en horts i jardins privats, els amos dels quals poden seguir 
comprant qualssevol materials vegetals i venent les seves llavors en petites quantitats. A més, s'aclarirà que qualsevol no 
professional (conreador d'oci o per al consum personal) pot intercanviar llavors amb altres particulars sense que se li apliqui 
el Reglament proposat. 

• L'objectiu de la legislació és que els usuaris tinguin més opcions, com a noves varietats millorades i analitzades, materials 
que no s'ajustin a la definició de la varietat (heterogenis), varietats tradicionals i materials amb nínxol de mercat. 

• No obstant això, d'acord amb el programa «Legislar Millor» de la Comissió, les noves normes tenen en compte el tipus de 
materials, les condicions de producció i la grandària de l'empresa que es tracti. Això vol dir que les antigues varietats 
tradicionals i els materials heterogenis se sotmeten solament a unes lleugeres normes de registre. Aquestes categories estan 
exemptes de les proves i altres requisits de la legislació. 

• A més, es redueix la càrrega administrativa de les microempreses, que poden comercialitzar qualsevol tipus de materials 
com a «materials amb nínxol de mercat» sense registre. 

• A més, de manera general, les microempreses queden exemptes de les taxes de registre. 

PROPERES ETAPES 

Altres institucions de la UE, com el Parlament Europeu i el Consell, estudiaran el paquet de mesures de la Comissió i 
prendran posició sobre ell en el seu moment. En aquesta fase, es calcula que el paquet entrarà en vigor en 2016. 

Font:  
Hablamos de Europa (7 maig 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-comision-europea-va-a-reforzar-la-seguridad-alimentaria-en-la-union-
europea 

Dotació de la Comissió Europea de 31,5 milions d’euros per a comercialitzar solucions mediambientals  
La Comissió Europea ha publicat una convocatòria de propostes per concedir 31,5 milions d'euros als 45 millors projectes 
d'ecoinnovació.  

Les empreses europees poden presentar fins al 5 de setembre de 2013 
propostes per comercialitzar solucions mediambientals noves en els cinc 
sectors següents: 

- reciclat de materials 

- aigua 

- productes de construcció sostenibles 

- negocis ecològics 

- sector alimentari. 

El comissari europeu de Medi ambient, Janez Potočnik, ha declarat el següent: «L'ecoinnovació és un segment de mercat no 
solament per a les empreses verdes. La competitivitat d'Europa en les properes dècades va a dependre de la seva capacitat 
per superar el problema de la falta de recursos.  

Les empreses ecoinnovadores són les que materialitzaran aquesta transformació en tota l'economia. Animo especialment a 
les petites i mitges empreses per a que presentin una sol·licitud de finançament i al fet que contribueixin al fet que Europa 
afermi el seu lideratge en sectors tals com la gestió de l'aigua i els residus.». 

45 PROJECTES SERAN FINANÇATS 

La convocatòria es dirigeix principalment a empreses privades, especialment PIME, que hagin desenvolupat un producte, 
procés o servei ecològic innovador, però que estiguin tenint dificultats per comercialitzar-ho. La convocatòria ofereix 
cofinançament per cobrir fins al 50 % del cost del projecte, i ha de recolzar aquest any a uns 45 projectes nous. 

185 PROJECTES EN CURS 

 
Foto: Hablamos de Europa 
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De resultes de la convocatòria de l'any passat, uns 50 projectes són a punt de ser llançats i més de 185 projectes ja estan 
en marxa. Els projectes en curs s'ocupen, per exemple, del següent: l'optimització d'una tecnologia per reutilitzar maons 
usats en el sector de la construcció; la producció de calçat de cuir sense productes químics nocius; la utilització de CO2 per 
explotar una font natural de Omega-3; i  una nova tècnica de fabricació de catifes. 

ANTECEDENTS 

L'ecoinnovació es finança a través del Programa Marco per a la Innovació i la Competitivitat (PIC), compta amb un 
pressupost d'uns 220 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 2013 està oberta fins al 5 de setembre. El 27 de maig se celebrarà a l'edifici Charlemagne 
(Brussel·les, Bèlgica) una jornada informativa sobre l'ecoinnovació a Europa, en la qual s'oferiran informació detallada sobre 
les prioritats i consells per presentar la sol·licitud de finançament. 

Font: 
EFE Verde (21 maig 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/una-dotacion-de-la-comision-europea-de-31-5-millones-de-euros-para-
comercializar-soluciones-medioambientales 
 
La escassetat d’aigua, un problema planetari greu en el termini de dues generacions 
Si no s'escometen reformes en profunditat en la gestió i utilització de l'aigua dolça, l'escassetat d'aquest recurs 
imprescindible serà un problema greu per a la major part dels futurs 9.000 milions d'habitants del planeta Terra en el 
termini d'una o dues generacions, adverteixen els científics reunits la setmana passada en la conferencia Aigua en el 
Antropocè, celebrada a Bonn, Alemanya, que ha reunit a mig miler d'especialistes de tot el món.  

L'aigua dolça és un recurs natural essencial pel qual no existeix substitut, recorden els científics, i el risc que afronta la 
humanitat és autoinfligit i completament evitable. 

“La mala gestió de l'aigua, l'ús excessiu i el canvi climàtic suposen 
amenaces a llarg termini per al benestar de la humanitat”, afirma la 
declaració. “Milions d'activitats humanes locals repercuteixen en canvis a 
escala regional, continental i global que alteren dràsticament els fluxos i 
reserves d'aigua, redueixen la seva qualitat i perjudiquen als ecosistemes.  

L'activitat humana, per tant, juga un paper central en el comportament del 
sistema global de l'aigua”. 

La declaració recull les conclusions essencials del Projecto Sistema Global 
de l'Aigua en el qual els científics porten treballant des de 2004. “Els 
humans solen buscar el seu subministrament d'aigua a través de solucions 
d'enginyeria a curt termini i sovint costoses que poden generar impactes 

en els sistemes socials i ecològics.  

Davant el dilema de triar entre aigua per obtenir un benefici econòmic a curt termini o defensar la salut general dels 
ecosistemes aquàtics, la societat massivament tria el desenvolupament, sovint amb conseqüències nocives en els mateixos 
sistemes que proporcionen aquest recursos”, expliquen els científics. El desenvolupament sostenible requereix tant la 
innovació tecnològica com a institucional, adverteixen. Les recerques “confirmen que l'actual increment de l'ús de l'aigua i 
l'escassa eficiència del sistema hídric avancen en una trajectòria insostenible”.  

La Declaració de Bonn reclama una agenda que aglutini la labor de científics, polítics i gestors, i fa unes recomanacions: 
adquirir el compromís d'adoptar un enfocament multidisciplinari i a diferents escales en la recerca de l'aigua per comprendre 
el complex i interrelacionat sistema hídric global i com pot canviar en el futur; realitzar estudis de síntesis sobre el 
coneixement sobre l'aigua dolça que permeti desenvolupar avaluacions de risc i estratègies de protecció dels sistemes 
d'aigua; preparar a la següent generació de científics i experts en canvi global per fer front al repte; estendre el monitoratge 
mitjançant xarxes d'observació del medi ambient i sistemes avançats de satèl·lit; prendre en consideració alternatives 
basades en els ecosistemes enfront de les costoses solucions estructurals davant el canvi climàtic; desenvolupar solucions 
innovadores en les institucions que s'ocupen de l'aigua, amb un equilibri entre solucions tècniques i de gestió. 

 

 
Foto: El País 



 
9

Font:  
El País (26 maig 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/26/actualidad/1369599279_429930.html 

Els ministres de Pesca accepten repartir las quotes amb criteris mediambientals 
La Unió Europea ha acordat la política pesquera comuna (PCC) per als propers 10 anys en els termes essencials proposats 
pels ministres de Pesca dels 27, com la reducció progressiva dels peixos que es tiren per la borda o que l'objectiu del 
Rendiment Màxim Sostenible (RMS) en aquesta activitat no sigui obligatori fins a 2020.  

Els Governs també han fet algunes concessions, han acceptat que el 
repartiment de les quotes pesqueres per a cada país es faci no només amb 
criteris històrics, sinó tenint en compte també altres factors com l'impacte 
social sobre el medi ambient, l'historial de compliment legislatiu dels Governs 
o la contribució a l'economia local.  

Els eurodiputats han demanat que el repartiment de possibilitats de pesca 
entre els Estats tingui en compte la flota artesanal perquè és la que més 
ocupacions crea i pesca de manera sostenible. 

El nou model, pactat entre l'Eurocambra, el Consell de Ministres dels 27 i la 
Comissió, suposa un canvi "radical", però també "viable i realista", segons el 
ministre irlandès de Pesca, Simon Coveney, que ha coordinat les negociacions. 

Un dels elements clau d'aquesta reforma és posar fi a la pràctica de retornar al mar la pesca, ja morta, que no interessa a la 
flota pel seu escàs valor comercial o per les dificultats per conservar-la en alta mar. La comissària del ram, Maria Damanaki, 
amb el respatller dels ecologistes, va intentar inicialment que es vetessin aquests descartis de manera total i immediata, 
però finalment es permetrà un marge mínim que es reduirà de manera progressiva del 7% al 5%. La lluita de Damanaki se 
centra ara a aconseguir "un pressupost que estigui a l'altura". 

El text que han tancat les institucions després de mesos d'intenses negociacions recull a grans trets la posició dels 27, també 
de limitar l'objectiu de Rendiment Màxim Sostenible (RMS) en 2015 "sempre i quan sigui possible", i en 2020 en tots els 
casos. 

La representant del Parlament en les negociacions, la socialista alemanya, Ulrike Rodust, ha admès que han "cedit" i 
acceptat una "modulació", encara que l'acord final atén a la seva petició que els nivells de biomassa dels estocs siguin 
tinguts en compte al costat del factor de la mortalitat a l'hora de calcular el RMS. 

El consens deixa encara "alguns aspectes tècnics pendents", segons el ministre irlandès. Aquests treballs i la transposició en 
un text oficial es retardaran encara unes setmanes, potser fins a juliol. Les organitzacions ecologistes, satisfetes, han lloat el 
paper que han jugat els principals negociadors. Ja estan pensant en el següent pas.  

"El Parlament i el Consell encara han de resoldre qüestions tècniques i acordar un futur règim comunitari de subvencions a 
la pesca" , va afirmar Uta Bellion, del grup de pressió cean 2012 i representant de The Pew Charitable Trusts. 

Font:  
El País (30 maig 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/30/actualidad/1369911455_289030.html 

Experts alemanys desaconsellen el "fracking" pels seus riscos mediambientals 
La generació de gas mitjançant fracturació hidràulica o "fracking" "no ha de permetre's a escala comercial per les greus 

llacunes del coneixement actual" sobre les seves conseqüències mediambientals, va 
concloure un equip assessor del Govern alemany. 
 
L'informe sobre aquesta polèmica tècnica del Consell d'Experts per a Qüestions 
Mediambientals (SRU) de l'Executiu considera que el "fracking" no és "necessari en 
termes de política energètica" i que la seva contribució no és essencial per a la reforma 
energètica que va impulsar la canceller Angela Merkel.  
 
A més, el text d'aquests científics alemanys addueix que l'aposta per la fracturació 
hidràulica ni reduiria els preus del gas a nivell nacional ni augmentaria la seguretat de 
subministrament. 
 
En els últims mesos la controvèrsia entorn del "fracking" s'ha elevat enters a Alemanya 

 
Foto: Wild Wonders of Europe/Zankl/WWF 
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pel debat entre els qui defensen el seu ús pel seu rendiment econòmic, i posen com a exemple els èxits collits a EUA.  
 
Els seus detractors, per contra, subratllen els abocaments tòxics en aigües subterrànies, que després afecten a l'aigua per a 
consum humà i al medi ambient. 
 
La fracturació hidràulica es basa en la injecció a gran pressió d'aigua amb compostos químics en el subsòl per trencar les 
roques i obtenir el gas retingut en el seu interior. La pròpia coalició de Govern alemanya, de centre-dreta, ha parat un 
projecte de llei sobre la fractura hidràulica a causa de les discrepàncies internes en la Unió Cristianodemòcrata (CDU), la 
formació de la canceller Angela Merkel. Mentre EUA s'apropa cada vegada més a la independència energètica gràcies al 
"boom" de la seva creixent indústria del "fracking", altres països com França han prohibit la seva ocupació pels riscos 
mediambientals. 

Font: 
EFE Verde (31 maig 2013) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/expertos-alemanes-desaconsejan-el-fracking-por-sus-riesgos-
medioambientales 
 
Espanya: 
 
Greenpeace denuncia que la sobrepesca ha destruït més de 50.000 llocs de treball a Espanya 
Greenpeace ha denunciat que política pesquera que defensa el Govern ha destruït més de 50.000 ocupacions en els últims 
20 anys i que de no canviar en els propers es perdran altres 14.000 més. 
 
En l'informe Empro a bord, l'ONG adverteix que la capacitat pesquera de les embarcacions que es dediquen a la pesca 
artesanal s'ha reduït un 34% pel que fa a 1995, mentre que la capacitat pesquera del total de la flota industrial (alimentada 
per les subvencions) ha augmentat un 70%, però no obstant això aquesta última no ha aconseguit frenar la caiguda de 
l'ocupació. 
 
Aquesta situació ha estat qualificada de dramàtica i intolerable pel director de Greenpeace, Mario Rodríguez, en una roda de 
premsa celebrada a bord del vaixell Artic Sunrise que, procedent de Romania i després de passar per Bulgària, Grècia, 
Croàcia i Itàlia, ha fondejat a Barcelona per partir rumb a Denia (València), i després a Bilbao, en el marc de la campanya 
"La pesca sostenible és el futur".  
 
"El Govern espanyol no valora la importància econòmica i social a més de 
mediambiental de la pesca sostenible en un moment en el qual els oceans 
no poden suportar el ritme actual de pesca", ha manifestat.  
 
Durant l'acte, Celia Ojeda, responsable d'oceans de Greenpeace, ha 
denunciat que les reserves pesqueres estan sobreexplotades i que la flota 
pesquera europea està tan sobredimensionada que pot capturar de dues a 
tres vegades més pescat que el que els oceans poden regenerar, per la 
qual cosa ha demanat al govern una reforma valenta. 
 
No obstant això, ha afegit, la pesca artesanal i sostenible, que representa a 
Europa el 70% i a Espanya el 80%, és responsable amb el mitjà en el qual 
pesca, generant un menor impacte.  
 
L'informe de Greenpeace defensa la pesca artesanal com més sostenible i estable. A més  i segons els autors de l'informe 
(Abay Analistes Econòmics i Socials), la pesca artesanal té molta importància en l'ocupació local, ja que el 82,7% dels 
treballadors dedicats a aquesta pesca i les seves famílies (entorn de 22.000 famílies, d'elles prop de 15.000 empleades en 
embarcacions petites) resideixen en municipis rurals. 
 
Així mateix, la pesca artesanal empra a col·lectius de gran importància en la supervivència del món rural, com els joves o les 
dones. De fet, en l'àmbit rural més del 94% de les dones que treballen en la pesca extractiva ho fan en la pesca artesanal; 
així com el 74% dels joves i el 63% dels majors de 55 anys. A més, l'ocupació en la pesca artesanal és més estable: el 
77,8% dels treballadors té una vinculació laboral estable amb el sector, bé com a treballador autònom (32,6%) o com a 
treballador per compte d'altri amb contracte de treball per temps indefinit (45,2%). 
 
La destrucció d'ocupació en la pesca no artesanal ha estat el doble que en l'artesanal. El document sosté que en els últims 
cinc anys, el ritme de destrucció d'ocupació en la pesca no artesanal espanyola duplica al de l'artesanal (-21,3 % i -12,5 % 
respectivament). Per tot això denuncien que el model de gestió pesquera que s'ha desenvolupat a Espanya en aquests 
últims vint anys ha portat al col·lapse a les pesqueres, tant des del punt de vista ambiental com a social. 
Aquest model, sosté l'informe, és el resultat d'una cadena de decisions polítiques errònies, que a través de les anteriors 
Polítiques Pesqueres Comunes han prevalgut els interessos econòmics de la indústria a curt termini. 
Demanen que la nova Política Pesquera Comuna suposi un canvi cap a un model sostenible. Per Greenpeace, la reforma que 

 
Foto: Público.es 
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està en marxa de la Política Pesquera Comuna (PPC) suposa una oportunitat d'un canvi a un model sostenible que reverteixi 
positivament en tots els àmbits: ambiental, econòmic i social. 
 
L'ONG demana que la nova PPC elimini l'excés de capacitat pesquera i les pràctiques de pesca destructives, així com la 
promoció d'un canvi cap a una pesca sostenible, de baix impacte. També demanden, entre uns altres, la fi dels subsidis 
pesquers a aquells bucs i/o companyies que són il·legals o han realitzat pesca il·legal i a aquells que usen tècniques de 
pesca destructiva. Com en els anteriors ports en els quals ha fet escala el Artic Sunrise, els pescadors signaran una 
declaració conjunta que serà lliurada a Brussel·les una vegada que acabi la campanya i en la qual realitzen una sèrie de 
peticions bàsiques de cara a la PPC. 
 
Font: 
Público (6  maig  2013) 
http://www.publico.es/454832/greenpeace-denuncia-que-la-sobrepesca-ha-destruido-mas-de-50-000-empleos-en-espana 
 
L’Executiu espanyol s’enfronta a desenes de milers de plets per la fotovoltaica 
Productors d'Energia Fotovoltaica recorda al Ministre José Manuel Soria que el seu Ministeri es troba exposat a desenes de 
milers de plets, recursos i reclamacions judicials -per part de ciutadans, autònoms, empreses, fons d'inversió internacionals i 
Administracions autonòmiques- en gairebé totes les instàncies nacionals possibles, tant a nivell nacional com a internacional, 
pels danys derivats de les successives normes retroactives, que han reduït la rendibilitat de les plantes fotovoltaiques en un 
40%, projectes que van ser desenvolupats seguint les indicacions i sota la legalitat disposada pel propi Butlletí Oficial de 
l'Estat, que garantia unes tornades ara inexistents, suposant la fallida de milers d'empreses i de 40.000 economies familiars. 

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha desestimat més d'11.000 
reclamacions patrimonials que derivaran en els seus corresponents 
recursos davant el Tribunal Suprem, en els propers dos mesos, per 
part de milers de productors d'energia solar fotovoltaica que estan, a 
més, a l'espera de rebre les liquidacions definitives de la Comissió 
Nacional d'Energia, que inclouen el minvament produït per les 
retallades retroactives, per recórrer-los immediatament davant 
l'Audiència Nacional. 

El MINETUR, en el seu escrit desestimatori, arriba a l'extrem d'afirmar 
que “el règim modificat no és immutable, com pretenen els declarants 
que ho consideren un dret adquirit que s'ha vist alterat per les normes 
citades sinó que està sotmès al risc regulatori”, aquest reconeixement 
exprés de l'existència al nostre país d'un “risc regulatori” és el 

reconeixement palpable de l'existència d’ “inseguretat jurídica” en el nostre ordenament, situació absolutament incompatible 
amb la inversió i la creació d'empreses, ja que si existeix risc regulatori no és possible calcular una rendibilitat i, per tant, és 
poc recomanable realitzar cap inversió. 

Aquest Ministeri s'enfronta, a més, a cinc recursos d'inconstitucionalitat: tres d'ells interposats per les Comunitats de Múrcia, 
Castella-la Manxa i València enfront del RDL 14/2010, un altre per part de Xunta de Galícia pel RDL 1/2012, i un cinquè 
interposat recentment per la Junta d'Andalusia pel RDL 2/2013 i als quals, probablement, se sumaria un sisè recurs 
d'inconstitucionalitat per part de la Junta d'Extremadura enfront d'aquest RDL 2/2013. La circumstància que diverses 
comunitats autònomes governades pel Partit Popular hagin reclamat o tinguin previst fer-ho davant el Tribunal 
Constitucional no és estrany, ja que el propi Grup Parlamentari Popular va votar tant en el Senat com al Congrés en contra 
del RDL 14/2010, perquè retallava retroactivament la rendibilitat de les plantes fotovoltaiques espanyoles instal·lades. 

També es troben en procés desenes de recursos davant el Tribunal Suprem contra l'Ordre Ministerial que aplica l'i RDL 
2/2013, aquests recursos s'interposen enfront de l'Ordre perquè l'Executiu està actuant contra el sector a través de Reals 
Decreto Llei de manera artificiosa i contrària a l'esperit d'aquest rang de normatiu, amb la intenció que no puguin ser 
recorreguts amb facilitat, atès que aquest tipus de recursos només està a l'abast de les Comunitats Autònomes, Defensor 
del Poble, 50 Diputats o 50 Senadors. 

A nivell internacional es troben en procés dos arbitratges internacionals pendents de resolució interposats per 15 fons 
internacionals d'inversió i que el seu laudo arbitral serà probablement favorable als fons internacionals i que es coneixerà 
abans del tancament de 2013. A més, ANPIER acudirà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, per defensar 
a les 55.000 famílies espanyoles que van utilitzar els seus estalvis i van hipotecar els seus béns per invertir en la producció 
d'energia solar fotovoltaica, a l'empara d'un BOE publicat per l'Estat al maig de 2007. 

El president d’ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha declarat que “alguna cosa es deu estar fent molt mal quan 
s'interposen centenars de milers de demandes i recursos enfront de totes les instàncies possibles a Espanya i l'estranger per 
part de ciutadans, empreses i Administracions” i va afegir “La societat espanyola està perdent el tren del progrés i el 
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Foto: Retorna. Canalsolidario.org 

benestar que ofereixen les energia renovables, per culpa dels interessos particulars dels gestors i beneficiaris d'un reduït 
grup d'empreses”. 

Font: 
Ecoticias.com (8 maig 2013) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/78276/Ejecutivo-espanol-enfrenta-decenas-miles-pleitos-fotovoltaica 
 
Canàries ha d’implantar un sistema de retorn d’envasos pel medi ambient i el turisme  
L’EUCC (Coastal & Marine Union) i la Xarxa Europea per al Desenvolupament del Turisme Sostenible han sol·licitat, 
mitjançant sengles cartes dirigides a Paulino Rivero i José Miguel Pérez, que el Govern de Canàries legisli per implantar a les 
illes el Sistema de Tornada d'envasos com un primer pas per donar un gir al model de gestió actual i reduir els residus que 
acaben en el medi urbà, rural i marí. 

L’EUCC, la major organització europea per a la protecció de la costa i el 
mar i referent en conservació marina, es troba actualment col·laborant en 
un projecte internacional de reducció de residus en el mitjà marí, un dels 
problemes més apressants que amenacen a aquests fràgils ecosistemes.  

El PNUMA (Agència de Medi ambient de l'ONU) estima que el 25% dels 
residus marins són envasos de begudes, mentre que altres estudis 
realitzats en el Mediterrani i en el Nord-est atlàntic han trobat fins a un 75 
% de plàstics i un 46% d'envasos. Com destaca l’EUCC, “aquestes xifres 
donen una indicació de l'urgent que és evitar la contaminació dels mars 
per residus d'envasos”. 

Per la seva banda, la Xarxa Europea per al Desenvolupament del Turisme 
Sostenible, destaca la importància d'una gestió ambiental correcta per 
definir una destinació com a “sostenible”.  

Fa referència a l'enquesta realitzada pel majorista TUI el 2011, en la qual més del 70% dels turistes van definir la 
contaminació per residus i la protecció dels recursos naturals com a temes de major preocupació.  

En aquest marc divers, i tenint en compte la realitat espanyola i canària, l’EUCC i ECOTRANS han coincidit en la crida al 
Govern de Canàries perquè engegui el Sistema de Tornada d'envasos de begudes que ja ha rebut el suport unànime dels 
quatre grups parlamentaris canaris mitjançant una Proposta No de Llei aprovada el passat 6 de febrer. 
Mark Mannaart, director de l’EUCC, realitza una crida explícita: “La Unió Litoral Europea es felicitaria enormement per la 
implantació d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Tornada (SDDR) a les Illes Canàries i espera que el Govern canari executi la 
petició del Parlament i iniciï el procés d'implantació”.  

El president d’ECOTRANS, Herbert Hamele, considera que aquest pas seria “una contribució excel·lent al desenvolupament 
del turisme sostenible a Europa”. 
 
Font: 
Canalsolidario.org  (13  maig 2013) 
http://www.canalsolidario.org/noticia/canarias-debe-implantar-un-sistema-de-retorno-de-envases-por-el-medio-marino-y-el-
turismo-sostenible/32304?utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=semanalCSO 
 
Espanya és el país europeu amb un número més gran d’espècies amenaçades 
La biodiversitat d'Espanya està en risc. Tant, que és el país europeu on es concentra el major percentatge d'espècies 
amenaçades de tot el continent. Així es desprèn d'un estudi de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura 
(UICN) publicat a principis de mes que pren com a base la Llista Vermella Europea, el catàleg que recull el grau d'amenaça 
de les espècies europees en perill. 
 
"Espanya concentra una gran proporció d'espècies amenaçades a nivell 
europeu i té la important responsabilitat de protegir aquestes espècies al 
seu territori. Les espècies a Espanya requereixen d'una major acció per 
millorar la seva situació", cita l'informe, que recorda que el nostre país, 
com estat membre de la UE, s'ha compromès a frenar la pèrdua de 
biodiversitat abans de 2020. "És necessària una acció urgent per complir 
amb aquest objectiu". 
 
Segons la UICN, Espanya alberga aproximadament unes 85.000 espècies 
d'animals i plantes, la qual cosa representa un 54% del total de les 
espècies descrites a Europa i podria representar més del 5% de la 
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biodiversitat mundial. No obstant això, entre totes aquestes espècies també n’hi ha un gran nombre en risc d'extinció. 
L'estudi assegura que el 38% de les espècies que formen part de la Llista Vermella Europea estan presents a Espanya. 
 
La xifra és la més alta dels països del continent, seguida de Grècia, que alberga un 32% de les espècies de la Llista i 
Portugal, amb el 22% d'elles. 
 
"Si aquestes dades resulten preocupants, més ho és que les polítiques de biodiversitat estiguin pràcticament abandonades 
per l'administració estatal i les autonòmiques. El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient centra els seus esforços 
a modificar la normativa ambiental amb greus conseqüències de desprotecció i desregulació, mentre que les Comunitats 
Autònomes recolzen projectes que teòricament afavoreixen el creixement econòmic però que en realitat tenen greus 
conseqüències ambientals i socials" denuncia Ecologistes en Acció, que va organitzar a Madrid el debat 'la Natura a Examen' 
per analitzar la situació de la biodiversitat. 
 
En concret, l'estudi exposa que a Espanya estan amenaçats el 19% dels mamífers, el 24% dels rèptils, el 7% dels amfibis, el 
37% dels peixos d'aigua dolça, el 5% de les papallones, el 8% de les libèl·lules, el 6% dels escarabats, el 26% del mol·luscs 
terrestres, el 34% dels mol·luscs d'aigua dolça i el 26% de les plantes vasculars. "Del total d'espècies estudiades al país, 
més d'una cinquena part estan amenaçades i almenys el 10% estan gairebé amenaçades a nivell europeu", assenyala 
l'estudi, que afegeix que la majoria de les espècies en perill d'Espanya es troben en matolls, zones rocoses, aiguamolls i 
boscos. "Aquests ecosistemes requereixen d'una atenció especial amb la finalitat de garantir els hàbitats on aquestes 
espècies sensibles romanen", conclou.  
 
Font: 
Público (22 maig 2013) 
http://www.publico.es/455783/espana-es-el-pais-europeo-con-mayor-numero-de-especies-amenazadas 
 
“El més important en aquesta vida no és passar de puntetes” 
“El més important en aquesta vida no és passar de puntetes, sinó fer realitat els nostres somnis”.  
 
Aquesta va ser una de les respostes que va donar el passat 27 de setembre 
Juanjo Garra, mort la passada matinada en el cim de Dhaulagiri, en 
l'Himàlaia, al programa La Gradería de la Cadena Ser. 

L'emissora va entrevistar a l'alpinista lleidatà després de la desaparició de 
vuit muntanyencs després d'una allau registrada a la muntanya Manaslu, 
una de les catorze muntanyes de més de 8.000 metres, també en l'Himàlaia 
nepalès. Les víctimes d'aquell accident van ser quatre francesos, un italià, 
un nepalès i el barceloní Martí Gasull. 

Garra va explicar que el Manaslu, que ell va aconseguir coronar en 2008 
amb Juanito Oiarzábal, no és la muntanya més alta, però sí una de les més 
complicades i tècnicament molt difícil, on les copioses nevades converteixen 
els seus vessants en tobogans mortals per als alpinistes. Només arriben al 
cim el 22 per cent dels qui ho intenten. 

Per a Garra, l'èxit i el fracàs eren termes molt relatius. “El fracàs”, va dir, “és no tornar a casa. L'important d'un alpinista és 
el viatge que et porta a un port. Però el que distingeix a un bon alpinista és aconseguir baixar de moltes muntanyes per 
poder pujar a moltes altres”. 

L'alpinista mort solia dir que el més important no és arribar al cim i discrepava d'aquells qui afirmen que l'alpinisme és una 
activitat pròpia de temeraris. “L'alpinisme ens dóna vida, és la nostra passió, i com deia Pablo Coelho si penses que 
l'aventura és perillosa, prova la rutina, que és mortal”. Aquesta era la seva filosofia. 

“Ningú desitja morir a la muntanya”, va assenyalar, “doncs no hi ha cosa més absurda que perdre el ben més preuat. A 
nosaltres la muntanya ens aporta la possibilitat de poder veure paisatges sorprenents, viure situacions i incomoditats 
incompreses per la majoria dels mortals. Ens ajuda a contemplar horitzons infinits, a saber compartir i a exercir la tolerància, 
a buscar l'excusa perfecta per donar el millor de nosaltres i a gaudir d'aquell moment com si fos l'últim”.  

Sobre la recompensa que es rep després de conquerir el cim d'una muntanya, va concloure: “En el cim et replanteges 
l'existència de la vida quotidiana i a valorar allò que és important i allò que no ho és. A dalt trobem tot allò que no es pot 
comprar amb diners. Allí et sents un privilegiat”.  

Tanta era la passió de Garra per l'alpinisme que la família ha informat que el seu cos no serà repatriat a Lleida, sinó que es 
quedarà a la muntanya per desig de l'alpinista. La ciutat ha decretat dos dies de dol. 

 
Font: Imatge del blog de l’alpinista lleidatà Juanjo Garra, 

que ha mort al cim del Dhaulagiri (Himàlaia). / EFE. 
Elpaiscom 
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Font: 
El País (24 maig 2013) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/27/catalunya/1369656286_646450.html 
 
La Futura Llei de Parcs Nacionals serà taxativa en la prohibició de caçar  
El director de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Basilio Rada, ha 
assegurat que la futura Llei de Parcs Nacionals "no contempla permetre la caça" en aquests espais, doncs "està prohibida i 
ho seguirà estant sempre". 

D'altra banda, Basilio Rada ha assenyalat que l'avantprojecte de llei -encara 
en fase d'esborrany- proposarà una major implicació de l'Estat en la 
coordinació de la conservació dels territoris protegits.  

D'aquesta forma, ha expressat que existeix una "falta de coordinació" a la 
Xarxa de Parcs Naturals, per la qual cosa, al seu judici, "és necessària una 
major presència de les administracions, no només en la gestió sinó també 
en la coordinació de la conservació de la zona".  

"Volem que aquesta coordinació avanci fins a on sigui possible i, per 
descomptat, sense envair cap competència de les comunitats". 

El director de Parcs Nacionals ha explicat que la llei planteja també el 
foment de l'ocupació verda a la recerca de nous models econòmics, amb 
l'objectiu que aquests espais "s'obrin més a la societat amb l'objectiu de 

generar ocupació".  

"Avui als parcs se'ls demana una mica més, que els puguin gaudir els ciutadans, que actuïn com a motor de 
desenvolupament i que també serveixin a la recerca científica", ha precisat. 

En aquest sentit, el degà del Col·legi d'Enginyers de Montes, Carlos del Álamo, ha subratllat la necessitat que els milions de 
visites que reben els parcs -prop de 9,5 milions els Nacionals i al voltant d'11 els Naturals en 2010- serveixin de revulsiu per 
a l'economia de les poblacions i dels habitants propers a aquests territoris. "Cal canalitzar aquest corrent de visitants, 
aprofitar les rendes que es derivin dels serveis i posar les bases perquè tota l'economia que es pot generar vagi en benefici 
dels habitants, això és la clau de l'èxit", ha apuntat. Així, del Álamo ha assegurat que els diners que generen els parcs 
repercutiria directament en els propis habitants encarregats de desenvolupar activitats tals com a guia turístic, rutes 
d'observacions o excursions personalitzades. 

Per això, ha indicat que un dels objectius d'aquesta llei és que els negocis i activitats que s'impulsin en aquests espais, es 
"obrin a l'explotació de privada per aconseguir una millor gestió i majors recursos financers per als parcs". D'altra banda, 
Rada ha recordat que Espanya actualment té 14 Parcs Nacionals, i 162 Naturals i ha anunciat que en un mes es declararà el 
dècim cinquè Parc Nacional, el Parc de Guadarrama. 

Per la seva banda, del Álamo ha manifestat que, al seu judici, "els anys de molta pluja són anys de menor risc que els anys 
de més sequera com el qual es va viure l'any passat". "Amb el risc d’equivocar-se amb un pronòstic, crec que aquest any 
serà millor que l'any passat i de menor perill, per la qual cosa en principi hauria d'haver-hi menys incendis", ha apuntat. 

Finalment, ha plantejat que la prevenció durant l'hivern necessita una "gestió forestal sostenible sobre la base d'una 
viabilitat econòmica de la muntanya que garanteixi la sostenibilitat, que es base en els aprofitaments forestals tradicionals, 
en l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i en l'ús públic de la muntanya". "Una muntanya utilitzada és una 
muntanya vigilada -ha assegurat-. A la muntanya li convé l'ús públic i la presència de les persones, perquè si es produeix un 
incendi seran els primers a avisar i fins i tot a apagar-ho, mentre que una muntanya buida i abandonada no té tantes 
possibilitats de control". 
 
Font: 
Ecoticias (25 maig 2013) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/78924/Futura-Ley-Parques-Nacionales-tajante-prohibicion-cazar 
 
Catalunya: 
 
Barcelona es prepara per convertir-se en la capital mundial del cotxe elèctric 
La capital catalana acollirà per primera vegada del 17 al 20 de novembre el Simposi i Exposició Internacional de Vehicles 
Elèctrics. La 3ª edició de Expoelèctric Fórmula-e, una setmana abans, aproparà als ciutadans els vehicles d'emissions zero.  
 

Foto: Ecoticias.com 
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Gràcies al seu reconegut prestigi mundial i al lideratge que exerceix a Europa en l'impuls i implantació del vehicle elèctric, la 
ciutat es va imposar l'any passat a la candidatura d'altres capitals europees per acollir per primera vegada el Simposi i 
Exposició Internacional de Vehicles Elèctrics (EVS27), el major esdeveniment del món centrat en l'impuls de la mobilitat 
sostenible, un aparador de les últimes tecnologies i productes desenvolupats en aquest àmbit. 

 
Durant quatre dies, del 17 al 20 de novembre, els principals agents de tota la cadena 
de valor en el desenvolupament d'aquest tipus de vehicles -indústria, administracions, 
universitats i centres de recerca- es reuniran a la capital catalana per explorar, 
compartir i promoure el desenvolupament del sector. 
 
A més del programa de conferències (que ja ha rebut el major nombre d'articles 
científics de la història del simposi amb 541 propostes), la 27ª edició de EVS comptarà 
amb una àrea d'exposició i amb l'espai "Ride, Drive & Charge", on els assistents 
podran provar diferents vehicles elèctrics, híbrids i de pila de combustible. Aquesta 
àrea explicarà també amb un circuit específic per a vehicles de dues rodes. 
 
Així mateix, els organitzadors han signat un acord de col·laboració amb Expoelèctric 
Fórmula-e perquè aquest saló, que promou l'estalvi energètic i la conducció eficient a 
través d'activitats lúdiques i divulgatives, celebri la tercera edició just el cap de 
setmana abans del simposi, del 16 i 17 de novembre. 

 
Per a la tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament, Sònia Recasens, "la mobilitat elèctrica obre la 
porta a noves oportunitats de negoci per a la ciutat i contribueix a la seva projecció internacional". Segons Recasens, "el fet 
que Barcelona hagi estat triada per primera vegada seu europea del congrés internacional més important d'aquest sector 
demostra el compromís de la ciutat amb la implantació i el desenvolupament de la mobilitat elèctrica". 
 
 
Font: 
Ecoticias (3 juny 2013) 
http://www.ecoticias.com/motor/79348/Barcelona-prepara-convertirse-capital-mundial-coche-electrico 
 
25 empreses i entitats firmen un acord per impulsar la renovació energètica dels edificis catalans 
En el marc del projecte MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Improvement) liderat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) i 24 empreses i 
entitats han signat un acord de col·laboració per impulsar conjuntament una estratègia de renovació energètica dels edificis 
catalans. 

L'acte va estar presidit per Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat i 
Maite Masià, directora de l'Institut Català de l'Energia del Departament d'empresa i Ocupació. Sala va remarcar la gran 
oportunitat que suposa el projecte MARIE per definir una planificació coherent amb les directives europees i per la seva 
capacitat de crear ocupació i activitat a Catalunya. En aquest sentit, l'objectiu d'aquest acord de col·laboració és 
desenvolupar el pla d'acció que permeti a Catalunya complir amb els objectius marcats per la Directiva Europea d'Eficiència 
Energètica, d'octubre de 2012. 

El projecte MARIE es va iniciar l'any 2011 i està format per format per 23 socis de nou països mediterranis de la Unió 
Europea: Espanya, Portugal, Itàlia, Eslovènia, Malta, Grècia, França, Montenegro i Xipre. Aquesta iniciativa té la missió de 
definir una estratègia de Millora de l'Eficiència energètica als edificis del Mediterrani (MEDBEE) amb la finalitat d'intensificar, 
motivar i facilitar l'avanç, tant en el sector públic com a privat, cap a la consecució dels objectius marcats 

El front comú que han creat les 25 empreses té el propòsit de recollir els eixos estratègics definits en el projecte MARIE per 
traslladar-los a Catalunya mitjançant la formació de cinc grups de treball que representaran cadascun d'aquests cinc eixos 
estratègics: informació i planificació, comunicació i formació, innovació i competitivitat, governació i recursos econòmics. 

El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya serà l'encarregat del lideratge del grup de treball d'Innovació i competitivitat 
que pretén definir i implementar un programa per promoure la utilització de materials d'origen renovable en la rehabilitació 
energètica d'edificis, la competitivitat i la innovació en les ofertes de serveis energètics i promoure els programes d'I + D 
relacionats amb l'edificació. 

Font: 
Ecoticias (31 maig 2013) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/79299/empresas-entidades-firman-acuerdo-impulsar-re-novacion-energetica-
edificios-catalanes 
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El 8% dels residus industrials es reutilitzen com a matèries primeres 
La utilització de subproductes permet a les empreses reduir despeses i millorar la competitivitat. El 17% de les empreses 
demandants de la Borsa de Subproductes de Catalunya aconsegueix un estalvi en la factura de compra de la matèria 
primera superior al 50%. 

 
El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, va 
obrir el dia 30 de maig de 2.013 la vuitena jornada La gestió dels residus com 
a subproductes, organitzada per l’ARC i el Consell de Càmeres de Catalunya. La 
jornada va tenir com a objectiu donar a conèixer a les empreses les 
oportunitats de la introducció de certs residus en processos productius com a 
matèries primeres. 

Així mateix, es pretén posar en contacte directe les empreses que tinguin 
residus per gestionar com a subproductes amb les quals els vulguin incorporar 
en la fase productiva. El 2011, aproximadament el 8% dels residus industrials 
declarats es van gestionar com a subproductes, la qual cosa representa 
306.089 tones de residus.  

La utilització de subproductes com a matèria primera implica una reducció del cost de les entrades del procés productiu. A 
més, la gestió dels residus com a subproductes disminueix el cost d'eliminació i l'impacte sobre el medi ambient. 

Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte és necessari disposar d'una resolució de l'Agència de Residus de 
Catalunya. Quan l'empresa productora i la receptora del residu arriben a un acord, ambdues han de sol·licitar conjuntament 
a l’ARC. D'aquesta manera, es garanteix la traçabilitat del procediment. 

L'eina que facilita el contacte entre les empreses és la Borsa de Subproductes de Catalunya, un servei gratuït per potenciar 
l'aprofitament màxim dels residus, promoure el reciclatge i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i 
millorar la competitivitat. Actualment, unes 3.700 empreses estan registrades en aquest servei, que té uns 260 anuncis 
vigents, el 25% d'ells de demanda de subproductes. Es calcula que aquesta borsa genera un miler de contactes anuals. 
Segons les últimes enquestes, en 2008 el 45% d'aquestes empreses demandats de subproductes declaraven que la solució 
que havien trobat en la borsa els havia suposat un estalvi en la compra de matèries primeres. Un 17% de les empreses 
havia aconseguit, fins i tot, un estalvi superior al 50%. 

Font: 
Premsa Gencat (30 maig 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=200947&idioma=0&departament=45&canal=46 
 
El Govern presenta un catàleg d’enginyeries i consultories ambientals per a la seva internacionalització 
El catàleg neix en el marc del Català Projects to the World, el Programa d'internacionalització per a les empreses dels àmbits 
del Territori i la Sostenibilitat. 
 
El secretari de Medi ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, el 28 de maig de 2.013 va obrir la Jornada 
Internacionalització de les enginyeries i consultories ambientals catalanes, organitzada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat i ACCION, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del Govern de Catalunya, en el marc del Programa 
d'Internacionalització per a les empreses dels àmbits de Territori i Sostenibilitat, Catalan Projects to the World.  
 
Durant la jornada, es va presentar un catàleg de serveis específic de les enginyeries i consultories ambientals, amb l'objectiu 
de fer visible el potencial d'aquestes empreses de cara a la seva internacionalització. Les enginyeries i consultories 
ambientals són empreses consolidades a Catalunya, amb un gran coneixement en matèria de sostenibilitat. 
 
Amb la col·laboració de la Generalitat, es pretén posar a la disposició d'altres territoris aquest coneixement per facilitar una 
transició cap a una economia verda, i aportar l'experiència d'aquestes empreses en la gestió ambiental de residus, en la 
prevenció i control de la contaminació, en la construcció d'infraestructures de proveïment i sanejament d'aigües i en la 
gestió del canvi climàtic, entre uns altres. 
 
El catàleg ha estat editat en castellà, de cara al mercat sud-americà, en francès, per a l'àrea del nord d'Àfrica, i en anglès 
per a la resta dels països. L'aliança públic-privada és un motor clau per generar confiança i impulsar oportunitats per a les 
empreses catalanes al mercat global. Per aquest motiu, el Govern ofereix el suport per donar a conèixer el nostre país i les 
seves fortaleses més enllà de les nostres fronteres. Com a punt central de la jornada, s'ha realitzat una sessió de networking 
entre les empreses participants. 
 
Font: 
Premsa Gencat (28 maig 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=200471&idioma=0&departament=45&canal=46 

 
Foto: gencat.cat 
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La Generalitat recupera la propietat d’una gran finca a l’Empordà  
L’Incasòl busca preservar la finca Torre Mornau als Aiguamolls i mantenir els usos segons els interessos del territori.  
Empordà.- L'emblemàtica finca situada en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, coneguda com Torre Mornau ha 
tornat a ser propietat de la Generalitat una vegada no ha prosperat el projecte d'un empresari italià, Rinaldo Musolino, que 
pretenia adquirir la finca mitjançant subscripció popular amb la idea de convertir l'entorn en un espai mediambiental. 
 
La directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà; el director de l’Incasòl, Damià Calvet; l'alcalde de Pau, Josep 
Blanch; l'alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí, i l'alcalde de Peralada, Pere Torrent, han acordat la creació d'una 
taula de seguiment de la finca, amb l'objectiu de preservar la finca de Torre Mornau i continuar amb les activitats agrícoles 
de caire ecològic que es desenvolupen actualment. D'aquesta manera, es garanteix la gestió coordinada amb els 
ajuntaments i la implicació del territori. 

La taula es reunirà de manera periòdica i esdevindrà l'òrgan de diàleg entre 
la Generalitat, com a propietaris dels terrenys, i els organismes locals per 
establir els usos més adequats en les peculiaritats de la finca. 

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) va adquirir en 2006 la finca de Torre 
Mornau, situada entre els municipis de Pau, Castelló d'Empúries i Peralada, 
a la comarca de l'Alt Empordà. Té una superfície total de 118 hectàrees, de 
les quals 27,9 estan incloses en l'espai de reserva integral del Pla Especial 
d’Interès Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

La Torre d’en Mornau és un conjunt d'edificacions articulades al voltant 
d'un gran pati central, amb una superfície total de 5.345 m².  

 

La masia original data de l'any 1945 i a ella s'han anat afegint diverses edificacions en diferents èpoques i amb sistemes 
constructius diversos, tots ells vinculats a l'activitat rural com a magatzems, estables, sitges, cobertes, paller, habitatges dels 
treballadors, etc.  

D'altra banda, també s'han afegit altres construccions situades en l'exterior del conjunt principal, com una gran torre amb 
dues naus de grans dimensions annexes, garatges i quadres. La finca va ser adquirida en 1946 pel Ministeri de l'Exèrcit que 
va instal·lar una “Eguada militar” que va funcionar fins al 1966. 

La finca té la protecció derivada del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), la Xarxa Natura 2000, i l'Inventari de Zones 
Humides de Catalunya, on concretament es localitzen les zones humides de les Closes d’en Mornau i del Pernardell. A més, 
la meitat sud de l'àmbit, també es troba inclosa dins de l'Espai d'interès geològic dels Estanys de Vilaüt - Aiguamolls de 
l'Empordà. 

L'expedient que es va obrir de compravenda de la finca es dóna per finalitzat i, per tant, l’Incasol ha recuperat la plena 
possessió. La seva voluntat és mantenir-la de titularitat pública, estudiant fórmules de gestió com per exemple els acords de 
custòdia, que el Departament de Territori i Sostenibilitat ja aplica en terrenys similars.  Igualment, s'impulsarà la declaració 
de Torre Mornau com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Font: 
La Vanguardia (3 juny 2013) 
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20130603/54374612515/emporda-torre-mornau-generalitat-propiedad.html 
 
Barcelona torna a incomplir els límits de contaminació el 2012 malgrat la reducció de la mobilitat  

La Generalitat impulsa un distintiu per a les flotes de vehicles menys 
contaminants. Les partícules en suspensió inferiors a deu micres (PM10) i el 
diòxid de nitrogen, principals reptes. 
 
L'àrea metropolitana de Barcelona va tornar a incomplir parcialment el 2012 els 
límits de contaminació fixats per la Unió Europea (UE), segons les dades 
recollides a la xarxa de vigilància ambiental i que mostren que, en general, les 
xifres es mantenen molt similars a les de l'any anterior. 

El problema segueixen sent les partícules en suspensió inferiors a deu micres 
(PM10), que van superar el màxim de 50 micrograms per metre cúbic durant 
més de 35 dies a l'any en nou punts diferents de Catalunya -en aquesta ocasió 
també a Cassà de la Selva (Girona) i Alcanar (Tarragona)- i els diòxids de 

 
Foto: La Vanguardia 

 
Foto: lavanguardia.com 
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nitrogen (NO2), que van superar el límit anual de 40 micrograms per metre cúbic en prop de la meitat de les estacions de 
l'àrea de Barcelona -el 33% a la zona 1 i el 58% a la zona 2-. 

"La millora o l'empitjorament sempre és una tendència a molt curt termini. Si hi ha una millora molt ràpida només pot ser 
deguda a les condicions meteorològiques", ha argumentat la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, 
Assumpta Farran, qui ha preferit veure el got mig ple, i ha recordat que les PM10 no superen des de 2009 els límits mitjans 
anuals. 

Preguntada sobre l'estat de l'expedient instruït per la UE per sancionar a Catalunya per l'excessiva contaminació de PM10, 
Farran ha comentat que segueix el seu curs, encara que ha recordat que el problema no és únicament de Barcelona i que 
altres ciutats europees es troben pitjor, especialment quant al NO2. 

 Així mateix, i preguntada sobre si les mesures adoptades són tèbies perquè la situació no ha millorat, Farran ha destacat tot 
el que ja s'ha fet i ha subratllat que no es poden imposar decisions de màxims, com fiar-ho tot al vehicle elèctric: "És com si 
al nen que suspèn li demanes un deu. Aquell nen que vol treure un deu, quan té un quatre, segurament suspendrà. Anem a 
pel 6", ha resumit.  

La Vanguardia (17 maig 2013) 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130516/54374140888/barcelona-vuelve-a-incumplir-los-limites-de-
contaminacion-en-2012-pese-a-reducirse-la-movilidad.html 

URV-CEDAT 

URV pel Comerç Just: "La meva universitat pren cafè de Comerç Just" 
El passat 10 de maig el cafè i cacau que es va consumir a la cafeteria del Campus 
Catalunya era de comerç just. Aquest esdeveniment forma part de la iniciativa 
"URV pel Comerç Just" en la qual participen diferents facultats i col·lectius de la 
universitat.  
 
Durant la venda dels productes s'explicava als membres de la comunitat 
universitària la iniciativa i el concepte i el que implica el comerç just, com el preu 
que es paga pels productes permet condicions de vida, laborals i mediambientals 
dignes. 
 
Posteriorment, es va exhibir el documental Made in Bangladesh que narra la realitat 
de la dona artesana a Bangladesh a través del projecte de Comerç Justo CORR-The 
Jute Works. 
 
Font: 
CEDAT (10 maig 2013) 
http://www.cedat.cat/ 
 
Seminari CEDAT: La protecció del territori i del medi ambient: La responsabilitat de les administracions i dels 
funcionaris públics 
El dia 13 de maig a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques es va portar a terme el seminari titulat “La 
protecció del territori i del medi ambient: La responsabilitat de les administracions i 
dels funcionaris públics”.  
 
La presentació i de la moderació del seminari va anar a càrrec de Gonzalo Quintero 
Olivares, Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Rovira i Virgili. 

El seminari va comptar amb la participació de personalitats amb gran experiència en 
la matèria com Francisco Bañeres Santos, Fiscal del TSJ de Catalunya, Javier 
Hernández García, Magistrat President de l’Audiència Provincial de Tarragona i  
Carlos Ramos Rubio, Magistrat de la Sala de Dret Civil i Penal del TSJ de Catalunya.  

A l'acte hi van assistir alumnes de Màster en Dret Ambiental, estudiants del Doctorat 
en Dret, Professors del CEDAT i públic en general. 

Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/gonzalo.pdf 

Foto: CEDAT 

Fuente: CEDAT 
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URV: El Pla de Medi Ambient 
 
 
El pla de Medi Ambient la URV té com a objectiu reduir un 20% les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle en 15 anys. Per aconseguir aquest objectiu es van plantejar 
diverses estratègies en relació a l'eficiència i a l’estalvi energètic i d'aigua en edificis, 
reducció de l'impacte climàtic de la mobilitat i la comunicació del pla.  
 
Durant el mes maig es va publicar l'informe corresponent a l'any 2012 que detalla 
dades de consums i el càlcul de les emissions de CO2. Aquest document és una foto 
de la situació que cada any elabora l'equip tècnic del Pla de Medi ambient de la URV. 
 
 
 
 

Font: 
URV 
http://www.urv.cat/mediambient/ 
 
URV pel Comerç Just: “Festa del Comerç Just i la Banca Ètica” 

La iniciativa "URV pel Comerç Just" integrada per diversos membres de la comunitat 
universitària va participar a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica que es va realitzar el 
passat 18 de maig a la Plaça la Font, en la qual van participar diverses entitats que van 
realitzar diverses activitats com tallers per a nens, xocolatada, productes de comerç just, 
espectacles i moltes activitats per celebrar un any més la Festa del Comerç Just i la Banca 
Ètica.  

Abans de començar l'esdeveniment, com a part de les activitats de la iniciativa "URV pel 
Comerç Just" es va dur a terme una xerrada amb Albert Sales sobre la campanya “Roba 
Neta” i la responsabilitat social corporativa de les empreses transnacionals del sector tèxtil. 

Font: 
Ajuntament de Tarragona  
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/empreses/agenda/festa-del-comerc-just-
i-la-banca-etica 
 
Acte de clausura del Màster Universitari en Derecho Ambiental 

 
El passat 30 de maig es va dur a terme l'acte de clausura de l'any 2012-2013 i de 
la desena edició del Màster en Dret Ambiental amb la conferència de l'Hble. Sr. 
Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de la Catalunya. 
 
El Sr. Santi Vila és Llicenciat en Lletres, per la Universitat de Girona. Ha publicat 
diversos articles científics i de divulgació sobre l'integrisme catòlic a Catalunya i 
qüestions relacionades amb la memòria històrica. 
 
L'acte es va realitzar en presència del Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques 
Alfonso González així com de professors i alumnes del Màster.  
 
 

Font:  
Generalitat de Catalunya y CEDAT 
http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/govern/consell-executiu/vila.html  
http://www.cedat.cat/_pdf/documents_master/cloenda_curs/2013.png 
 
AAEDAT 
 
Green Sesion: “Los espigadores y la espigadora”   
 
Sota el marc de les activitats de l’AAEDAT GREEN SESSION es va projectar el documental “Los espigadores i la espigadora” 
que recull la forma de vida dels moderns espigadors urbans, que ja no rebusquen els grans solts de les collites, sinó els 
iogurts que van caducar el dia anterior o les restes de fruita i verdura dels mercats que poden trobar en els contenidors o 
directament abandonats en els camps. 

 

 
Foto: CEDAT 

 
 

Foto: CEDAT 

 

 
Foto: CEDAT 
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La presentació del documental va anar a càrrec de Núria Ruiz Morillas, Professora Titular 
de Química Inorgànica de la URV. Abans de la projecció, la Dra Ruiz va realitzar una breu 
ressenya sobre el documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: 
AAEDAT 
http://aaedat.wordpress.com/2013/05/03/green-session-los-espigadores-y-la-espigadora/ 
 
NORMATIVA  

Unió Europea: 

Directiva 2013/28/UE de la Comissió de 17 de maig de 2013 que modifica l'annex II de la Directiva 
2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als vehicles al final de la seva vida útil. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 135 de 22.05.2013, p. 14/18.  
http://www.boe.es/doue/2013/135/L00014-00018.pdf 
 
Recomanació de la Comissió de 9 d'abril de 2013 sobre l'ús de mètodes comuns per mesurar i comunicar el 
comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 124 de 04.05.2013, p. 1/210.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:ES:PDF 
 
Reglament (UE) nº 397/2013 de la Comissió de 30 d'abril de 2013 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 
443/2009 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb el seguiment de les emissions de CO2 dels 
turismes nous.  
 
Per a més informació:  
DOUE L 120 de 01.05.2013, p. 4/8 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:120:0004:0008:ES:PDF 
 
Reglament (UE) nº 389/2013 de la Comissió de 2 de maig de 2013 pel qual s'estableix el Registre de la Unió 
de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i les Decisions nº 
280/2004/CE i nº 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments 
(UE) nº 920/2010 i nº 1193/2011 de la Comissió.  

Per a més informació:  
DOUE L 122 de 03.05.2013, p. 1/59 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:122:0001:0059:ES:PDF 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual s'estableixen condicions específiques aplicables a la pesca de poblacions d'aigües profundes 
en l'Atlàntic nord-est i disposicions relatives a la pesca en aigües internacionals de l'Atlàntic nord-est, i es 
deroga el Reglament (CE) no2347/2002.  
  
Per a més informació:  
DOUE L 133 de 09.05.2013, p. 41/43.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:106:0005:0007:ES:PDF 

 
Foto: CEDAT 
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Decisió d'execució de la Comissió de 3 de maig de 2013 relativa al finançament del programa de treball per 
2013 sobre eines informàtiques en l'àmbit de la seguretat alimentària, la salut animal, el benestar dels 
animals i la fitosanitat.  
 
Per a més informació: 
DOUE L 127 de 04.05.2013, p. 3/13.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:127:0003:0013:ES:PDF 
 
Espanya: 

Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 
de juliol, de Costes.  
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 129 de 30 de maig de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf 
 
Resolució de 30 d'abril de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la 
qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 d'abril de 2013, pel qual s'aprova el Pla Nacional de 
Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016: Pla Aire. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 123 de 23 de maig de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5428.pdf 

Llei 1/2013, de 15 d'abril, per la qual es regula la prohibició al territori de la Comunitat Autònoma de 
Cantàbria de la tècnica de fractura hidràulica com a tècnica de recerca i extracció de gas no convencional 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 111 de 09 de maig de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4828.pdf 
 
Resolució de 10 d'abril de 2013, de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la 
qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 d'abril de 2013, pel qual s'aprova l'actualització del Pla 
nacional d'aplicació del Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents i del Reglament (CE) n.º 
850/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre contaminants orgànics 
persistents i pel qual es modifica la Directiva 79/117/CE 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 103 de 30 d’abril de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4574.pdf 
 
Catalunya: 

Ordre TES/58/2013, de 10 d'abril, de modificació de l'Ordre MAH/334/2010, d'1 de juny, pel qual es regula 
els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionades per l'Agència Catalana d'Aigua. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6359 de 19 d’abril de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6359/1295839.pdf 
 
Ordre AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d'obtenció de la qualificació d'orientació energètica dels 
aprofitaments forestals en l'àmbit de Catalunya i d'establiment de la garantia de la traçabilitat.  
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6373 de 10 de maig de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6373/1299154.pdf  
 
Ordre AAM/64/2013, de 16 d'abril, pel qual s'estableixen determinats períodes de veda per a la modalitat de 
pesca d'arrossegament en el litoral de Tarragona durant l'any 2013.  
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6361 de 23 d’abril de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6361/1296220.pdf 
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Ordre AAM/88/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a l'adquisició en 
comú de maquines i equipaments agrícoles que incorporin noves tecnologies, i es convoquen els 
corresponents a l'any 2013. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6380 de 22 de maig de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6380/1300941.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta), de 14 de març de 2013 (petició de decisió prejudicial 
plantejada pel Oberster Gerichtshof — Àustria) —Jutta Leth/ Republik Österreich, Land Niederösterreich). 
(Medi ambient — Directiva 85/337/CEE — Avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 
privats sobre el medi ambient — Autorització d'un projecte d'aquest tipus sense una avaluació adequada — 
Objectius d'aquesta avaluació — Requisits de l'existència del dret a obtenir reparació — Inclusió o no de la 
protecció dels particulars enfront dels danys patrimonials. Assumpte C-420/11 
 
Per a més informació:  
DOUE L 141 de 18.05.2013, p. 6/7.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:141:0006:0007:ES:PDF 

Espanya: 

Sentència 97/2013, de 23 d'abril de 2013. Recurs d'inconstitucionalitat 8020-2006. Interposat pel Consell de 
Govern de la Junta de Castella i Lleó en relació amb els articles 50.1 i 54 bis de la Llei 43/2003, de 21 de 
novembre, de muntanyes, en la redacció donada per la Llei 10/2006, de 28 d'abril. Competències sobre 
muntanyes, ordenació del territori i medi ambient: constitucionalitat dels preceptes legals estatals que 
prohibeixen el canvi d'ús forestal dels terrenys incendiats durant un període mínim de trenta anys i limiten la 
circulació amb vehicles a motor per pistes forestals (STC 84/2013) 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 123 de 23 de maig de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5440.pdf 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 10 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Eduardo Calvo 
Rojas). Autorització Ambiental, trasllat de planta de valorització de residus. No s'aprecia incongruència ni 
falta de motivació en la sentència d'instància. No escau al recurs de cassació.  
 
Per a més informació:  
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6729342&links=ambiental
&optimize=20130603&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 14 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: Luis Maria Deu-
Picazo Gimenez). Expropiació forçosa. Autopista de pagament R-45. Sistemes generals que creen ciutat: falta 
d'acreditació que el sòl expropiat fos en concret d'especial protecció.  
 
Per a més informació: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6726280&links=ambiental
&optimize=20130531&publicinterface=true  
 
Sentència del Tribunal Suprem de 17 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 4ª. Ponent: Ricardo Enrique 
Sanzo). Ordenança aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, en sessió extraordinària celebrada el 20 
de Maig de 2003, publicada en el BOIB, de 8/7/2003 i que es titula: "Ordenança Municipal per a l'ordenació 
de les instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques ". Doctrina 
consolidada: competències concurrents en el sector de les telecomunicacions que no neguen la genèrica del 
Consistori per al dictat d'una Ordenança sobre instal·lació d'Infraestructures radioelectriques.  
 
Per a més informació: 
CENDOJ  
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6729339&links=ambiental
&optimize=20130603&publicinterface=true  
 
Sentència del Tribunal Suprem de 22 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 5ª. Ponent: Jesus Ernesto 
Peixos Morate). Pla Rector d'ús i Gestió del Parc Natural de l'Arxipèlag de Chinijo L-2 (Lanzarote). Isolote de 
Alegranza. Pertoca al recurs de cassació perquè la sentència d'instància ha incomplert el deure de 
congruència en alterar els termes en què venia plantejat el debat. 
 
Per a més informació: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6729347&links=ambiental
&optimize=20130603&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 23 de maig 2013 (Sala del Contenciós, Secció 3ª. Ponent: Eduardo Espin 
Temperat). Peça separada de mesures cautelars: reial decret 547/2012, de 16-3, pel qual es convalida el RD 
1462/2001 (21-12) pel qual s'atorguen permisos de recerca d'hidrocarburs "Canàries" 1 a 9. Sol·licitud de 
suspensió del Reial decret. 
 
Per a més informació: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6726254&links=ambiental
&optimize=20130531&publicinterface=true 

Catalunya: 

Sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona de 15 de març de 2.013. Sala civil. Secció 1ª. Recurs número 
302/2012. Ponent D. Manuel Díaz Muyor. Contaminació lumínica; Desestimatòria; Inmisions; mancada 
acreditació del caràcter perjudicial. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6717669&links=contamina
cion&optimize=20130524&publicinterface=true 

Sentència de l'Audiència Provincial de Girona de 20 de març de 2.013. Sala civil. Seu de Girona. Secció 1ª. 
Recurs número 660/2012. Ponent Sra. Nuria Lefort Ruiz de Aguiar. Aigües interiors; Domini públic; 
Desestimatòria. 

Per a més informació: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6716740&links=ambiente
&optimize=20130524&publicinterface=true 
 
ARTÍCLES 
Seven Principles for Equitable Adaptation (Set Principis per a l’Adaptació Equitativa). 
Legal Tools for Environmental Equity vs. Environmental Justice (Eines legals per a l’Equitat Ambiental vs 
Justicia Ambiental). 
Aviation, Carbon, and the Clean Air Act (Aviació, Carboni i la Llei de l’Aire Net). 
Cap al descarti dels descartis. 
Litoral: una reforma inoportuna i regressiva. 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Llibres i Monografies 
Gifreu Font, J. L'ordenació urbanística a Catalunya. Madrid: Marcial Pons, 2012. 
Fuentes Gasó, J. R. Llei d'urbanisme de Catalunya. Text refós. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. 
 
Capítols de llibre articles en revistes 
Cardesa Salzmann, A., “El contenido jurídico de la libre circulación de personas en el Mercosur: balance y perspectivas”, en 
Goizueta Vértiz, J., Gómez Fernández, I. & González Pascual, M.I. (eds.), La libre circulación de personas en los sistemas de 
integración económica: modelos comparados Unión Europea, Mercosur y Comunidad Andina de Naciones.Thomson-
Aranzadi, 2012, pp. 163-185. 
Fajardo del Castillo, T. “L'Union Européenne à l'Épreuve de la nouvelle gouvernance pour la protection de l'environnement”, 
en Ríos Rodríguez, J.; Alexandra Oanta, G. (dirs.), Le droit public à l'épreuve de la gouvernance: Journée franco-espagnole 
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= El derecho público ante la gobernanza: Jornada franco-española. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan - P.U.P, 
2012, pp. 171-195. 
Merino Sancho, V. M., “Tensiones entre el proceso de especificación de los derechos humanos y el principio de igualdad 
respecto de los derechos de las mujeres en el marco internacional”, en Derechos & Libertades, núm. 27, 2012, pp. 329-365.  
Pigrau Solé, A., “Les moyens de mise en oeuvre”, en Revue Juridique de l’Environnement : Rio+20, vol. 4, 2012, pp. 691-694. 
 
Altres publicacions 
Casado Casado, L., Recensión de: Manuela Mora Ruiz, “La gestión ambiental compartida: función pública y mercado” 
(Valladolid: Lex Nova, 2007), en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 3, núm. 1, 2012. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 
Cordonier Segger, Marie-Claire; Gehring, Markus W. (eds.). Sustainable development in world investment law. Alphen aan 
den Rijn: Kluwer Law International; Biggleswade: Turpin, distributor, 2011. 
Cullen, Richard; VanderWolk, Jefferson; Xu, Yan (eds.). Green taxation in East Asia. Cheltenham, UK; Northampton, MA: 
Edward Elgar, 2011. 
Peeters, Marjan; Stallworthy, Mark; De Cendra de Larragán, Javier. (eds.). Climate law in EU member states: toward 
national legislation for climate protection. Northampton: Edward Elgar, 2012. 
Czarnezki, Jason J. Everyday environmentalism: law, nature & individual behavior. Washington, D.C.: ELI Press, 
Environmental Law Institute, 2011. 
Richardson, L. Jeremy (ed.). Reporting on climate change: understanding the science. Washington: Environmental Law 
Institute, 2012. 
Atapattu, Sumudu A. Emerging principles of international environmental law. Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2006. 
 
AGENDA  

1º Dia de les Papallones 
 
Aquest any s'engega una iniciativa per a la celebració del Dia de les Papallones. Es tracta d'una activitat per ajudar a 
difondre més el món de les papallones i diferents institucions de Catalunya que treballen en el tema, i, sobretot, per donar a 
conèixer el treball que fan els col·laboradors voluntaris del projecte de seguiment de les poblacions de papallones diürnes: el 
Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (CBMS). 
 
L'activitat estavella consistirà a fer un itinerari guiat per un dels col·laboradors del CBMS, però al programa també recull 
diferents activitats relacionades amb les papallones que realitzen altres institucions i col·lectius. 
 
Data: 1-30 de juny 
Lloc: C/ Estació, 4 - 17535 Planoles. 
Organitza: La Casa de les Papallones 
 
Per a més informació:  
http://www.lacasadelespapallones.com/dwn/1dia.pdf 
 
Activitats als parcs, platges i rius metropolitans 
 
Itinerari educatiu per descobrir la vegetació singular del Parc de Torreblanca (15 de juny): Per descobrir un dels jardins 
històrics més màgics del Baix Llobregat.  
 
La Gestió sostenible de l'Aigua al Parc de Ca Rigal (16 de juny): Passejant pel Parc de Ca Rigal es descobrirà com els parcs 
urbans poden contribuir a la millora ambiental de les ciutats, introduint criteris de sostenibilitat com la regulació de 
l'enllumenat, plaques fotovoltaiques, materials reciclats, vegetació mediterrània i sistemes per a la reutilització de l'aigua de 
pluja.  
 
El món de les libèl·lules i la naturalització del llac de Ca Zam (30 de juny): Es buscarà l'acostament a coneixements sobre 
libèl·lules i insectes vinculats amb el mitjà aquàtic apreciant les seves formes eficients de vida, les seves diferents grandàries 
i colors extraordinaris. S'aprendrà a identificar-los i a observa alguns aspectes del seu increïble comportament. 
 
Data: 15, 16 y 30 de juny 
Lloc: Espais metropolitans Barcelona 
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
 
Per a més informació:  
http://www.amb.cat/c/document_library/get_file?p_l_id=5734&folderId=1194241&name=DLFE-13209.pdf 
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Cursos Naturalistes de la Institució Catalana d’Història Natural 

 
El programa 2013 recull els diferents cursos naturalistes que es desenvolupen al llarg de l’any. Durant el mes es 
desenvoluparan els següents cursos:  
 

- 15 i 16 de juny de 2013: Anàlisi estadística per a naturalistes de camp 
- 29 i 30 de juny de 2013: Cartografia i avaluació dels hàbitats 

 
Data: 15-16 i 29-30 de juny 
Lloc: Punts de trobada per a cada curs: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (c. de Joan Pere Lorenzana, 3; Olot) i Can Jordà 
(Santa Pau, seu del Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa). 
Organitza: Institució Catalana d'Història Natural 
 
Per a més informació:  
http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf 

Visita al paratge de Tudela amb un guia expert del Parc 
 
Visita guiada al Paratge de Tudela, lloc emblemàtic del parc natural del Cap de Creus, espai geològicament únic, inspiració 
de Dalí i de molts altres, on les roques prenen mil formes, on el paisatge impressiona i on l'art de la naturalesa s'expressa. 
 
Té lloc el tercer diumenge de cada mes; l'última visita seria al juny de 2013. Es poden realitzar les mateixes visites fora de 
programa, en altres dates, amb reserva prèvia. Terramar es reserva el dret a canviar les visites per raons alienes al present 
programa. 
 
Data: 16 de juny 
Lloc: Paratge de Tudela, Cap de Creus.  
Organitza: Terramar 
 
Per a més informació:  
www.terramar.org 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/gene
r/20012013%20Visita%20Tudela/tudela%202.pdf 

Barcelona Design Week 2013 (del 11 al 21 de juny) 
 
El dia 18 de juny es dedicarà al Ecodesign Day. Organitza Barcelona Centri de Disseny amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona, el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat i Cambra de comerç de Barcelona. 
 
La benvinguda la farà l'honorable conseller de Territori i Sostenibilitat, Santiago Vila i Vicente i les conclusions i tancament, 
la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran i Poca. 
 
Data: 18 de juny 
Lloc: Barcelona  
Organitza: Barcelona Centre de Disseny 
 
Per a més informació:  
http://www.barcelonadesignweek.com/ca/page.asp?id=446 

EcoVerd:  Fira de Cooperació i Sostenibilitat 
 
Eficiència energètica, Reciclatge, Compensació d'emissions de CO2, Certificació i estandardització de processos són els 
temes principals d'aquesta fira que tindrà lloc a final de mes. És una ocasió d'obrir nous mercats i relacions professionals 
però també relacions humanes ètiques i responsables dins del marc de l'esdeveniment. 
 
La fira es presenta com una oportunitat única per tots aquells que anhelen poder donar eines que millorin la qualitat de 
vida, la responsabilitat amb tota la naturalesa i amb la vida. També oferir un ventall de possibilitats per a la vostra activitat i 
negoci que en un entorn tan favorable serà encoratjador per a tots. 
 
La fira compta amb una zona Hall de 1000m2 per a exposició de Vehicles Sostenibles i els seus punts de recarrega. Ecoverd 
se celebra en el marc de la Sustainable Energy Week 2013. 
 
Data: 29-30 de juny 
Lloc: CCIB - Centre Convencions Internacional de Barcelona, FORUM, Barcelona 
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Organitza: ECOVERD 
 
Per a més informació:  
http://ecoverd.org/es/ 

Jornada Ecodiscat 2012-2015 

Aquesta jornada tracta sobre el Ecodiscat 2012-2015, el programa català d’ecodisseny, eina de competitivitat i de 
sostenibilitat social, ambiental i econòmica. Està orientada a empreses, professionals, administracions públiques, centres de 
recerca, consumidors, universitats i centres docents especialitzats. 

Al llarg del cicle de vida d'un producte o servei existeix una fase altament important i decisiva que determinarà les 
característiques definitives del producte: la fase de disseny. Depenent dels criteris aplicats en aquesta fase, el producte o 
servei tindrà un comportament o una altre. Si en la fase de disseny tenim en compte els aspectes ambientals, llavors estem 
parlant d’ecodisseny o disseny ecològic, i si afegim els aspectes socials, parlem de disseny per a la sostenibilitat. 
L’ecodisseny, per tant, és una eina necessària per a la fabricació de productes i serveis eficients, sostenibles, socialment 
responsables i competitivament diferenciats. 
 
Data: 2 de juliol 
Lloc: Centre d'Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès. Av Universitat Autònoma,  5, 08290 Cerdanyola 
del Vallès. 
Organitza: Parc Tecnològic del Vallès 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/07_ju
liol/02072013_ecodiscat%202012-2015/Jornada%20ecodiscat_Com%20arribar.pdf 

Curs d'Estiu “L’ecologització del Mercat: Límits Jurídics a les llibertats econòmiques i incentius a la 
responsabilitat social” 

L'Objectiu del curs és analitzar les tensions jurídiques entre les llibertats econòmiques del mercat interior i les actuacions de 
protecció del medi ambient, així com precisar en quina mesura les Administracions poden incentivar els comportaments 
socialment responsables sense vulnerar les exigències de lliure concurrència, mitjançant el recurs dels instruments de 
mercat ambientals. 
 
Data: 3-5 de juliol de 2013 
Lloc: Facultat de Dret. Universitat de A Coruña 
 
Per a més informació:  
http://www.udc.es/occ/gal/2013/cursoveran/web/curso12/curso12.htm 
http://www.udc.es/occ/gal/2013/cursoveran/programas/12programa.pdf 

Parlem del temps. Història de l'afició meteorològica a Catalunya 
 
Exposició que fa un recorregut per la història de l'afició a la meteorologia a Catalunya, des del segle XVIII fins als nostres 
dies. El recorregut comença amb una reflexió sobre els motius que ens han impulsat a interessar-nos per la meteorologia al 
llarg del temps i ens ajuda a diferenciar entre temps o clima i descobrir què s'està fent a casa nostra sobre temes com el 
canvi climàtic. 
 
Data: Fins el 20 d’octubre de 2013 
Lloc: Museu Palau Mercader, Cornellà de Llobregat. 
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2013/abril/
28042013%20exposicio%20meteorologica/DIPTIC_METEO.pdf 
 
Congrés Internacional de Psicologia Ambiental 
 
Del 22 al 25 d'octubre tindrà lloc a Barcelona el Congrés Internacional de Psicologia Ambiental "Espais híbrids, espais 
humans, per a un futur viable: revisitant la Psicologia Ambiental". El Congrés, que inclou el XII Congrés de Psicologia 
Ambiental i les VI Jornades Científiques de la ArpEnv, té com a objectiu revisar conceptes psicoambientals i els seus temes 
de recerca i d'intervenció, a partir dels espais actuals caracteritzats pels límits difusos, per les dicotomies entre públic i 
privat, rural i urbà o físic i virtual. 
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Data: 22-25 de octubre de 2013 
Lloc: Cosmocaixa, Isaac Newton, 26, 08022, Barcelona. 
Organitza: Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Barcelona y Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Per a més informació:  
http://psicoamb2013.wonference.com/ca/ 
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