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Obsolescència programada 
 
Una companyia dedicada a la fabricació de bombetes ha anunciat el llançament d’una tecnologia per garantir fonts 
d’il·luminació de llarga durada, sota les sigles SOP —sense obsolescència programada—. Segons la mateixa empresa, 
aquesta nova tecnologia és el fruit del treball de deu anys d’un equip d’investigadors que sembla haver arribar a assolir els 
seus objectius. 
 
Més enllà de la prevenció que pugui suscitar el llançament, acostumats com estem a l’ús de la comunicació empresarial amb 
objectius publicitaris que no sempre s’adiuen amb la veracitat, el cert és que la mateixa idea de superar l’obsolescència 
programada i d’adreçar-se cap a un nou model econòmic, menys agressiu en el consum de recursos i més responsable en la 
generació de residus, és, certament, una notícia rellevant.  
 
Efectivament ens ha arribat a semblar natural que els productes que utilitzem en la nostra vida quotidiana s’espatllin o 
esdevinguin inservibles en períodes relativament curts de temps; que, davant del més mínim problema, sigui més barat 
canviar-los que reparar-los; que, fins i tot funcionant, sigui de bon to (chic, fashion, cool) adquirir nous productes per cap 
altre motiu que per la seva condició de nous. 
 
L’obsolescència programada, la moda i l’ànsia de novetats ens col·loquen en una cursa en la que devorem recursos sense un 
motiu realment digne de ser considerat... O sí, sembla que el nostre metabolisme social es troba tancat en un cercle viciós 
en el que és necessari consumir per sostenir, així mateix, la necessitat de la producció, que garanteix un determinat nivell 
d’ocupació, el qual genera recursos per consumir... i així successivament. 
 
L’addicció del nostre sistema socioeconòmic a l’obsolescència programada esdevé així certament explicable i mostra tan la 
seva banalitat com la seva perillositat, ja que descobreix la dependència de la nostra forma de vida de la depredació dels 
recursos naturals i la degradació del medi ambient. En aquest sentit, aquesta bombeta “per a tota la vida” potser sigui una 
llum que contribueix a mostrar la irracionalitat del metabolisme social global, la posada en discussió del qual és, 
segurament, l’única manera realista d’afrontar la crisi ambiental. 
 

Maig 2011 
  

 
 
Internacional:  

 
El setè continent: l'escombriaire flotant del Pacífic  
Existeixen molts exemples de com la supèrbia i la indiferència humanes converteixen el planeta en alguna cosa semblat a 
una gran claveguera, però un dels més impressionants, tristament, és un remolí de milions de tones de plàstic que es 
concentra enmig del Pacífic, a uns 1.000 km d'Hawaii. Conegut com el «gran pegat d'escombraries del Pacífic», la «gran illa 
d'escombraries», la «gran sopa de plàstic» o el «setè continent», aquest abocador marítim té unes dimensions increïbles.  
 
Es calcula que ocupa d’uns 1,7 milions a 3,4 milions de km quadrats, més o menys l'equivalent de tres a set Espanyes, i 
pesa uns 3,5 milions de tones. Una catàstrofe ecològica que, per desgràcia, no deixa de crèixer. 
 
Ara, una expedició científica francesa liderada per l'explorador Patrick Deixonne es dirigirà a aquesta illa de residus per 
examinar la seva composició i advertir al món de la seva dramàtica presència. 
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L'expedició partirà el 2 de maig des de Sant Diego (EUA) a bord de L'Elan, una goleta de dos pals de l'any 1938. Recorrerà 
4.630 quilòmetres entre Califòrnia i Hawaii, on l'explorador Charles Moore va descobrir accidentalment aquesta increïble 
placa de plàstic al 1997.  
 
Fins al moment, solament dues expedicions americanes 
havien estudiat la zona, en 2006 i 2009. Deixonne, membre 
de la societat d'exploradors francesos (SEF), va decidir 
iniciar aquesta aventura després d'observar per si mateix els 
residus durant una carrera transatlàntica en solitari fa tres 
anys.  
 
Els rebuigs humans s'agrupen en un remolí gegant provocat 
per la força del corrent al vòrtex del Pacífic Nord, que gira 
en sentit de les agulles del rellotge.  
 
Això, amb l'ajuda dels vents que actuen a la zona, impedeix 
que les desfets plàstics es dispersin cap a les costes.  
 
 
La força centrípeta porta lentament els enderrocs cap al centre d'aquesta espiral, que seria una de les més grans conegudes 
al planeta: 22.200 quilòmetres de circumferència i uns 3,4 milions de km quadrats, segons el Centre Nacional d'Estudis 
Espacials (CNES), que patrocina el projecte. 
 
L'illa d'escombraries està composada per tot el que es pugui imaginar: boies, xarxes de pesca, raspalls de dents, bombetes, 
tapes d'ampolles, objectes procedents d'embornals... Però destaquen sobretot petitíssimes peces de plàstic, milions d'elles, 
algunes de la grandària d'un gra d'arròs. L'efecte és molt semblant al que exerceix el mar sobre la sorra de la platja, però en 
la seva versió més espantosa.  
 
Una altra a l'Atlàntic 
 
El detritus contamina les aigües i enverina els peixos, que ingereixen les partícules de plàstic més diminutes. Aquestes 
toxines poden ser transmeses en cadena a depredadors més grans, inclòs, per descomptat, l'home. La placa de rebuigs està 
situada a uns 30 metres de profunditat -no es pot caminar sobre ella-, per la qual cosa el problema pot ser no solament 
mediambiental, sinó també afectar en el futur el turisme o la marina mercant, especialment si segueix creixent sense parar. 
 
La goleta es guiarà pels dos satèl·lits Terra i Aqua de la NASA per arribar fins a on la concentració de residus és major. Allà 
mesurarà la densitat de les escombraries i prendrà mostres d'aigua, plàncton i materials. «Vull convertir-me en els ulls dels 
europeus sobre aquest fenomen», ha confessat. «La informació és la clau per canviar».  
 
La del Pacífic no és l'única gran illa d'escombraries que existeix al món. Els investigadors creuen que hi ha quatre més de 
dimensions apocalíptiques. Una d'elles se situa a l'Atlàntico Nord occidental, entre la latitud de Cuba i el nord d'EUA, a més 
de 1.000 km mar endins, al mar dels Sargassos. Els rebuigs allà estan més concentrats i romanen en la superfície durant 
dècades. 
 
Font: 
ABC (16 d’Abril de 2012) 
http://www.abc.es/20120416/ciencia/abci-septimo-continente-basurero-flotante-201204161033.html 
 
El Congrés de Brasil assesta un  cop dur a la preservació forestal 
El Congrés brasiler va aprovar anit una reforma de la llei forestal de 1965 que regula l'ús de la terra i enfronta els 
ecologistes amb els grans productors agrícoles. Aquests últims van ser finalment els que van sortir afavorits després d'una 
votació que va eliminar la norma que exigia àrees de protecció permanent de 30 a 500 metres en les ribes de rius, 
considerada crucial per a la preservació de les reserves fluvials del país. La nova llei també suspèn les multes i sancions 
imposades als propietaris de terres que van talar il·legalment fins a 2008. 
 
La votació es considera un revés per al Govern de Dilma Rousseff, que recolzava el manteniment d'aquestes àrees de 
protecció mínimes de 30 metres. Ara els ecologistes i molts dels diputats dels partits aliats de l'Executiu que van votar en 
contra del text esperen que la presidenta veti la llei. 
 
El sector agroindustrial, que es considera entre els grups de pressió amb més pes a Brasília, va recolzar la nova norma 
adduint la necessitat d'ampliar la frontera agrícola per garantir la seguretat alimentària dels brasilers. "És irresponsable 
treure'ls les terres als brasilers [amb finalitats ecològiques]. Els productors rurals mitjans, petits i grans són els que van 
donar el superàvit comercial de Brasil", va afirmar el legislador Luis Carlos Heinze. El nou Codi Forestal, diuen els partidaris 
de la reforma, resol el problema de milions d'agricultors que anaven a caure en la il·legalitat per l'incompliment del 
pagament de multes per desforestació, segons els diputats que representen al sector ruralista. 

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.Foto: 
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No obstant això, un altre grup de legisladors, recolzats per ecologistes, es va oposar a la norma al·legant un impacte 
irreversible en els esforços contra la desforestació i l'escalfament global als quals s'ha compromès Brasil, amfitrió de la 
cimera climàtica Rio+20 que es durà a terme al juny. Brasil és considerat el sisè major emissor de gasos que provoquen 
l'escalfament global del planeta, principalment a causa de la desforestació, i els que s'han oposat a la llei creuen que el 
gegant sud-americà ha establert un mal precedent per a la preservació forestal a tot el món. 
 
Paulo Piau, un diputat defensor dels agricultors, va afegir que la nova llei sí obliga a recuperar fins a 15 metres de boscos en 
les marges dels rius petits, quelcom que ha estat  considerat insuficient pels ambientalistes ja què deixa fora la definició de 
la protecció de rius majors. “Allò que va ser aprovat no recupera gens, és absolutament insuficient”, va comentar l'advocat 
ambientalista Raul do Valle. Va considerar a més que la versió aprovada estableix un precedent negatiu perquè envia el 
senyal que es pot incórrer en crims ambientals amb impunitat. 
 
“La votació suposa una reculada molt gran. Alò que el Brasil va construir durant dècades, una legislació que protegeix els 
seus boscos, està sent delmada”, va reclamar l'advocat Do Valle. “La nova llei no penalitza aquells que van desboscar ni 
obliga a recuperar les àrees desboscades”. Aquesta postura va ser rebutjada pel diputat Piau, qui va sostenir que Brasil 
posseeix sis ecosistemes diferents, per la qual cosa no es pot aplicar una única mesura de protecció d'àrees fluvials. 
 
La senadora Katia Abreu, presidenta de la Confederació Nacional d'Agricultura, va sostenir que la llei és fonamental igual 
que Brasil continuï entre els majors productors mundials d'aliments. Va assenyalar que el país té 61% del seu territori sota 
alguna forma de protecció i 27,7% es dedica a l'agricultura. Els defensors del sector productiu destaquen que el sector 
agroindustrial representa 37% de les ocupacions del país, 27% del PIB (producte interior brut) i 37% de les exportacions 
brasileres. 
En altres disposicions del nou Codi Forestal es defineixen reserves legals de bosc en els diferents ecosistemes, que arriben a 
80% d'àrea protegida en propietats privades de l'Amazònia mentre que en altres regions van de 35% a 20%. Brasil compta 
amb cinc milions de km2 de boscos, que cobreixen el 60% del seu territori. 
 
Font:  
El País (26 d’Abril de 2012) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/26/actualidad/1335424394_820731.html 
 
L'Antàrtida ha perdut 10.000 quilòmetres quadrats en els últims 17 anys  
El satèl·lit Envisat de l'Agència Espacial Europea (ESA) s'ha convertit, després de deu anys en òrbita, en el principal 
testimoni dels canvis que estan sofrint les barreres de gel de l'Antàrtida. Ara, les dades que ha facilitat al llarg de la seva 
vida útil demostren que la barrera Larsen B de l'Antàrtida s'ha reduït al voltant de 10.000 quilòmetres quadrats en els últims 
17 anys. 

Segons ha explicat l'ESA, poc després del seu llançament 
(l'1 de març de 2002) Envisat ha enviat imatges de la 
separació d'una gran part de la barrera de gel Larsen B en 
l'Antàrtida. Concretament, es va poder veure com 3.200 
quilòmetres quadrats de gel es van desintegrar en qüestió 
de dies a causa de les inestabilitats mecàniques provocades 
per l'escalfament de la regió. 
 
Al llarg de la següent dècada, les pèrdues s’han anat 
succeïnt i, segons les dades del Radar Avançat d'Obertura 
Sintètica (ASAR) d’ Envisat. Les dades que maneja l'ESA són 
que Larsen B ha passat dels 11.512 quilòmetres quadrats al 
gener de 1995, a 6.664 al febrer de 2002 i a tan sols 1.670 
quilòmetres quadrats a dia d'avui. 
 
 

La barrera de gel Larsen està composada per tres seccions --Larsen A (la més petita), B i C (la major)-- que s'estenen de 
nord a sud al llarg del litoral oriental de la península Antàrtica. Larsen A es va desintegrar el gener de 1995, mentre que 
Larsen C ha mantingut una extensió més o menys estable. No obstant això, les mesures realitzades amb l'ajut dels satèl·lits 
desvetllen que està perdent espessor i que la durada del desglaç estival no ha deixat d'augmentar. 
 
El científic de la Universitat de Innsbruck, Helmut Rott, ha indicat que "les barreres de gel són molt sensibles a l'escalfament 
de l'atmosfera i als canvis en la temperatura o en els corrents dels oceans". "La temperatura atmosfèrica al nord de la 
península Antàrtica ha augmentat uns 2.5°C al llarg dels últims 50 anys, un increment bastant superior a la mitjana global, 
que està provocant la reculada i la desintegració de les barreres de gel", ha apuntat. 
 
Envisat porta operatiu el doble del temps inicialment designat per a la seva missió, i està previst que continuï observant els 
camps de gel, els oceans, l'atmosfera i la superfície del nostre planeta un mínim de dos anys més. Això permetrà garantir la 
continuïtat de les dades d'observació de la Terra fins que la propera generació de satèl·lits -els Sentinel-- entri en servei 
l'any 2013. 
 
Per Rott són "molt importants les observacions sistemàtiques a llarg termini" perquè ajuden a "comprendre i modelar 

Foto: Nicboo.com 



 
4

millor els processos de la criosfera" i "millorar la capacitat de predicció de com respondran la neu i el gel davant el canvi 
climàtic". 
 
En aquest sentit, ha apuntat que "els models climàtics actuals prediuen un escalfament dràstic a altes latituds". "Les dades 
recollides per Envisat sobre la barrera de gel Larsen confirmen la gran vulnerabilitat d'aquestes plataformes, i posen de 
manifest la importància del seu paper a l'estabilització de les glaceres que es troben aigües a dalt", ha indicat. 
  
Font: 
Ecoticias (10 d’Abril de 2012) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/64193/Antartida-perdido-kilometros-cuadrados-ultimos 
 
El soroll humà té efectes devastadors sobre les plantes 
La contaminació acústica és un enemic comprovat dels animals. Però, ho és també de les plantes? Una recent investigació 
revela que sí. Aquelles espècies vegetals que depenen d'ocells o mamífers per a la dispersió de les seves llavors sofreixen 
l'abandó per part d'aquests de les zones de soroll generat per l'home. 
 
Un equip d'investigadors, capitanejant per Clinton Francis, de la National Science Foundation d'EUA, s'ha passat una llarga 
temporada al parc natural de Rattlesnake Canyon (Nou Mèxic, EUA). La zona era ideal per al seu propòsit: hi ha centenars 
de pous de gas les sorolloses bombes del qual funcionen les 24 hores de cada dia de l'any.  
 
A més, és una zona aïllada d'altres agressions humanes, com la contaminació, que podrien haver alterat els resultats del seu 
estudi centrat en el soroll com a agent i que acaben de publicar en la revista Proceedings of the Royal Society B. 
 
En un dels seus experiments, van estudiar el sòl que envoltava a uns 120 pins pinyoners, una de les espècies més 
abundants del parc, de dues zones, una propera als pous i l'altra allunyada del seu soroll. 
Van comprovar que diverses espècies d'animals s'alimentaven dels pinyons que queien dels arbres, com a esquirols, ocells, 
ratolins o conills. 
 
Però van descobrir que, mentre als ratolins semblava no molestar-los el soroll en absolut, la garsa blava de bardissa 
(Aphelocoma californica) només s'apropava a per llavors a les zones més tranquil·les. 
 
Com que les llavors del pi no sobreviuen al pas pel tracte digestiu del ratolí, se’ls pot donar per perdudes. No obstant això, 
en el cas de la garsa, és capaç d'emmagatzemar milers de pinyons per alimentar-se al llarg de l'any. 
 
Els investigadors van comprovar que a les àrees sense contaminació acústica hi havia quatre vegades més  pins que en les 
més sorolloses. 
 
Tenint en compte que poden passar dècades fins que un pi pinyoner passada de llavor a arbre adult, les conseqüències del 
soroll poden durar més temps del que els científics pensaven. 
  
I, com recorda Francis, "menys pins pinyoners significaria una disminució d'un hàbitat clau per als centenars d'espècies que 
depenen d'ells per a la seva supervivència." 
 
Font:  
Público (02 d’Abril de 2012)   
http://www.publico.es/ciencias/428085/el-ruido-humano-tiene-efectos-devastadores-sobre-las-plantas-planetatierra 
 
El riu Colorado requereix de  50 milions de metres cúbics anuals 
Ecologistes de Pronatura estimen que es necessita una quota ecològica de 50 milions de metres cúbics anuals que corrin en 
el riu Colorado, la qual cosa generarà una restauració ambiental. 
 
El director del Programa d'Aigua i Aiguamolls de Pronatura, Osvel 
Hinojosa Huerta, va recordar que actualment aquesta llera 
natural es troba seca, a causa de les preses construïdes a Mèxic i 
Estats Units. 
 
Actualment es treballa en l'anomenada "Iniciativa de restauració 
del riu Colorado", va destacar Hinojosa Huerta, en indicar que 
una de les directrius és que aquesta llera torni a tenir una mica 
d'aigua en la seva longitud.  
 
Va aclarir que no es tracta de llevar aigua per a l'ús urbà o 
agrícola als usuaris de Baixa Califòrnia ni de Sonora, per contra, 
es respectaran aquests drets. 
 
Però una de les opcions proposades, va expressar, és comprar 
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drets d'aigua d'agricultors que els desitgin vendre de manera voluntària, doncs existeix un mercat d'aquests volums. 
  
"Necessitem entrar en aquest procés de rescatar drets d'aigua i posar-los en el riu Coloado, perquè si hi ha un rierol d'aigua 
és un benefici per a l'ambient i al cap i a la fi per a tots", va considerar.  
 
Als llocs on arriba l'aigua dels rius al mar són de major riquesa, doncs aquesta barreja d'aigües dolces amb salades és 
òptima per a la reproducció de moltes espècies, va afirmar.  
 
"Els pescadors dels poblats Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco i San Felipe ho saben perfectament, quan hi ha avingudes 
d'aigua extraordinàries i veuen un repunt en gambeta, curvina i altres espècies", va assegurar.  
 
Va expressar que està en procés la creació d'un fideïcomís per a la restauració del riu Colorado al costat mexicà i el seu 
desembocament, on habiten moltes espècies vegetals i animals. Ecologistes de la regió estimen que es necessita una quota 
ecològica de 60 milions de metres cúbics anuals que corrin en el riu Colorado, la qual cosa generarà una restauració 
ambiental, va revelar.  
 
Hinojosa Huerta va afirmar que aquest projecte té una importància mundial, per la qual cosa considera que tindrà èxit amb 
el suport de moltes persones preocupades pel medi ambient. 
 
Font: 
Informador (8 d’Abril de 2012) 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/368584/6/requiere-rio-colorado-50-millones-de-metros-cubicos-
anuales.htm 
 
El glifosat va a judici  
Dos productors de soja i un fumigador enfronten penes de fins a 25 anys per ruixar camps amb l'herbicida. Un poble amb 
més de 200 casos de càncer. 
 
Per primera vegada, el agrotòxic pilar de la indústria de la soja s'asseurà a la banqueta. La Cambra 1ª del Crim de la capital 
cordovesa va confirmar el judici oral i públic als productors Jorge Alberto Gabrielli i Francisco Rafael Parra al costat 
d'Edgardo José Pancello, pilot d'avió fumigador. L'acusació a càrrec del fiscal Carlos Matheu: Violar la Llei Nacional de 
Residus Perillosos, que estableix penes de 10 a 25 anys per qui “enverinés, adulterés o falsifiqués d'una manera perillosa per 
a la salut aigües potables o substàncies alimentoses”. En conjunt, Gabrielli i Parra acumulen més de 400 hectàrees de soia a 
una distància menor a 500 metres de Barri Ituzaingó, un poblat de 5 mil persones a la perifèria de Còrdova capital. 
 
Segons la querella, Gabrielli i Parra van aplicar durant diversos anys deu litres de glifosat per hectàrea en cada campanya. 
No és l'únic químic involucrat: l'insecticida Endosulfà també va ser dectectat. I per als veïns de Ituzaingó, aquest judici pot 
ser el començament de la fi d'un calvari. 
 
Medardo Avila Vázquez, neonatòleg i exsotssecretari de Salut de la Municipalitat de Còrdova, és querellant particular en la 
causa. “En 2007 vam fer la denúncia penal sobre la situació al Barri Ituzaingó en constatar el que passava al lloc i aquí ens 
va constituïr com a querellants”, revela Avila a aquest portal. Diversos estudis en la seva gestió van constatar el que 
habitants del lloc havien denunciat almenys des de 2001. I el resultat final és esgarrifós: 220 casos de càncer al llarg de 
l'última dècada. Avila explica: “La taxa de mortalitat per la malaltia és del 33 per cent, gairebé el doble que en la resta del 
país. No solament passa aquí, també hi ha estadístiques similars en pobles com Brinkmann, també a Còrdova i Murphy a 
Santa Fe, altament exposats al glifosat”. 
 
La mort per càncer no és l'únic problema: també es van detectar alts nivells de toxicitat en sòl i napes, malformacions 
congènites, leucèmia, falles renals i hipotiroïdisme, entre d’altres. Avila també és part de la Xarxa de Metges de Pobles 
Fumigats, que ofereix simposis i xerrades en centres de producció de soja: “Nosaltres crèiem en el que deien la indústria i el 
Govern fins que l'evidència científica va demostrar el contrari. El glifosat i els agrotòxics provoquen aquestes coses. Per això 
vaig veure morir fins i tot fills de productors”. 
 
Sofia Gatica, veïna de Barri Ituzaingó, va perdre al 1999 un bebè de pocs dies: “Tenia una malformació renal. No va 
aguantar. Si el meu nen va morir pel glifosat, no ho puc dir. No li van fer un estudi al seu petit cos. Però no va ser l'únic cas 
en el lloc. Diversos nens van néixer amb el mateix. Adults també, nois joves que van morir de leucèmia, a cada illa  hi ha 
persones amb mocadors al cap per la quimioteràpia”. La seva filla adolescent avui conviu amb dos plaguicides a la sang i va 
sometre’s a tractaments de desintoxicació. 
 
Al costat d'altres 15 dones de la zona va formar l'organització Mares de Barri Ituzaingó per portar a denúncia endevant i 
detenir els fumigadores. “A Gabrielli i Parra mai els vaig veure de front. Quan anàvem a parar a les quadrilles de fumigació 
estaven els obrers d'ells agitant matxets a la mà. Com molts cobren plans en Ituzaingó, ens deien: 'Vostès mengen de les 
retencions de la soia, velles filles de puta, mengen de nosaltres'”.  
 
La lluita va rendir fruits. Avui ningú fumiga en Ituzaingó. A mitjans d’aquest mes, Gatica va viatjar a Sant Francisco per ser 
reconeguda amb el Goldman Environmental Prize, més conegut com el “Nobel verd”. Una setmana abans d'abordar l'avió, la 
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seva neboda havia mort a causa del sarcoma de Ewing, una patologia tumoral en els ossos. Vivia al costat de les 
plantacions. 
 
En l'actualitat, malgrat estudis i testimoniatges d'experts al voltant del món, el Govern argentí avala l'ús del glifosat. Però 
per a Miguel Martínez, advocat i apoderat de la querella, “és un tema tancat penal i jurídicament, entra en la figura legal de 
delicte de perill. I si s'arriba a una condemna, establim un precedent no solament a Argentina sinó al món. Mai va ser penat 
l'ús d’ agrotóxics. Això és un delicte de lesa humanitat”. 
 
Font:  
Perfil.com (30 d’Abril de 2012) 
http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/26/noticia_0033.html 
 
Europa: 
 
Migres detecta un àguila saltimbanqui per primera vegada a Europa 
Tècnics de la Fundació Migres i companys de l'empresa Ornitour detecten "per primera vegada" a Europa la presència d’ 
"una extranya au rapinyaire africana", l'àguila saltimbanqui --Terathopius ecaudatus--. En concret, el passat dia 5 d'abril es 
va albirar aquesta espècie en Punta Carnero (Algesires), durant els treballs de seguiment de la migració d'aus que es 
realitzen a la zona en el marc del programa Migres de la Conselleria de Medi ambient de la Junta d'Andalusia. 

 
Segons ha informat la Fundació en una nota, es tracta d'un 
exemplar juvenil que va entrar del mar creuant l'Estret de 
Gibraltar, coincidint amb una jornada de nombrós pas d'altres 
aus rapinyaires.  
 
El comportament d'encreuament de l'au, al costat de les 
característiques de la mateixa --exemplar juvenil i plomatge nou-- 
i l'absència de marques d'identificació "conviden a pensar que es 
tracta de l'arribada natural d'un au silvestre, el primer exemplar 
de la seva espècie que creua el major desert càlid del planeta, el 
Sahara, la superfície del qual supera els nou milions de 
quilòmetres, i després l'Estret de Gibraltar fins a arribar a 
Europa", ha apuntat. 
 

L'àguila saltimbanqui és un au de presa africana que es distribueix àmpliament al sud del Sahara, ocupant zones obertes de 
pasturatge o amb arbrat dispers. En aquest sentit, ha afegit que no es tracta d'una espècie migradora, encara que pot 
realitzar moviments locals de caràcter estacional vinculats amb els sistemes de pluges. 
 
D'un altre costat, ressalta que fins ara no s'havia registrat de forma natural a Europa, encara que existeixen alguns registres 
a Centroeuropa vinculats amb fuites d'aus captives destinades a falconeria o exhibició. "Sí s'ha detectat en diverses ocasions 
a Israel i en el nord-est d'Àfrica, en concret a Egipte i Tunísia, encara que està considerada un au accidental o rara", ha 
matisat la Fundació Migres. 
 
L'àguila saltimbanqui és una rapaç de gran grandària, de 180 centímetres d'envergadura i silueta "inconfusible". A més, 
presenta unes ales llargues de vora sinuosa que contrasten amb una cua extremadament curta. És una rapaç especialitzada 
en la captura de rèptils, que atrapa gràcies a un vol àgil i una inusual capacitat de maniobra, la qual cosa justifica el seu 
sobrenom de 'saltimbanqui', ha ressaltat. 
 
D'un altre costat, recorda que aquest exemplar s'uneix a la llista d'espècies de filiació africana que visiten cada vegada "amb 
més freqüència" el sud de la península Ibèrica. Amb anterioritat, s'han registrat altres espècies subsaharianes com el voltor 
clapejat o de Ruppell o el voltor dorsiblanco. 
 
Font: 
Ecoticias (10 d’Abril de 2012) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/64223/Migres-detecta-aguila-volatinera-primera-Europa 
 
La Unió Europea consulta sobre la regulació de l'agricultura ecològica 
La Comissió Europea (CE) ha iniciat una consulta pública sobre la normativa que regula l'agricultura ecològica per 
determinar si respon a les necessitats del sector i dels consumidors. 
 
Els interessats tenen fins al proper 4 de juny per remetre a Brussel·les les seves opinions sobre l'actual legislació, va 
informar la CE en un comunicat. En particular, la Comissió vol analitzar si les normes de producció, el sistema de control i el 
règim d'importació que s'aplica als productes orgànics són adequats. 
 
A més, examinarà si la legislació ha servit per simplificar els procediments administratius i de gestió vinculats a la cadena de 
subministrament, i quins són les percepcions i actituds dels consumidors sobre l'agricultura ecològica i del logotip que 
serveix per reconèixer aquests productes. 

Foto: Ecoticias.com 
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Font: 
Ecoticias (13 d’Abril de 2012) 
http://www.ecoticias.com/alimentos/64367/Union-Europea-consulta-regulacion-agricultura-ecologica 
 
Els volcans d'Islàndia cada vegada més inquiets 
Fa dos anys l'erupció del volcà Eyjafjallajökull va causar estralls en tota Europa, amb les cendres interrompent els vols 
durant sis dies. 
 
El Eyjafjallajökull està tranquil ara, però, segons The Telegraph, l'activitat ha anat en augment en el cinturó de volcans que 
s'estén diagonalment a través del centre d'Islàndia, des de les Illes Westman, en el sud de la zona del llac Myvatn, al nord, i 
al llarg de la línia que separa les plaques tectòniques geològiques americana i la eurasiática. 
 
Aquesta regió inclou el volcà Katla, que ha entrat en erupció aproximadament cada 60 anys (l'última vegada en 1918), el 
volcà Hekla, que ha entrat en erupció aproximadament una vegada cada deu anys (l'última vegada en el 2000), i el 
Grímsvötn, que va tenir una erupció curta l'any passat. 
 
Als segles 17 i 19, les erupcions del Eyjafjallajökull van 
ser seguides en pocs mesos per les erupcions de Katla, i 
també ara el Katla està cada vegada més inquiet. 
 
L'augment de l'activitat també s'ha detectat en els 
volcans sota la capa de gel més gran, el Vatnajökull, que 
és on es troba el Grímsvötn. 
 
El juliol de 2011, la calor geotèrmica va originar la fusió, 
a Mý rdalsjökull, de la capa de gel que cobreix el Katla, 
produint una inundació que va destruir un important pont 
en la costa sud d'Islàndia en plena temporada turística. 
 
D'acord amb mesuraments precisos de GPS, s'ha produït 
moviment en la superfície del volcà, així com altes ràfegues d'activitat sísmica sota la caldera del Katla, la qual cosa indica 
que el magma ha augmentat més a prop de la superfície. 
 
La magnitud dels danys causats per l'erupció de Katla dependran de la direcció del vent, així com del tipus, grandària i 
durada de l'erupció. 
 
Una gran erupció del Katla podria causar inundacions, enverinament de les terres agrícoles, destrucció de propietat, 
interferència amb el tràfic aeri de tota Europa, i fins i tot un refredament global durant diversos anys. 
 
Això es deu al fet que el Katla probablement produeixi cendra molt fina, igual que el Eyjafjallajökull, que roman en l'aire 
durant diversos dies. 
 
No obstant això, els científics van dir al gener, que a causa d'un major coneixement, una millor vigilància i més models i 
pronòstics exactes de l'experiències extretes de les erupcions del Eyjafjallajokull i el Grímsvötn, l'erupció del Katla provocarà 
menys pertorbacions al tràfic aeri que en 2010. 
 
La Universitat d'Islàndia està treballant amb la Universitat Tecnològica de Delft i altres institucions per desenvolupar 
sistemes més precisos amb la finalitat de rastrejar i predir l'activitat volcànica, i per fer front a l'amenaça i al dany de 
l'erupció. 
 
La setmana passada es va saber que el volcà Askja, a l'altiplà del nord-est, podria estar preparant-se per entrar en erupció, 
després que el llac del cràter, Öskjuvatn, es quedés sense gel malgrat les baixes temperatures. 
 
Font:  
Viajaratope (16 d'Abril de 2012) 
http://www.viajaratope.com/Noticias-3583-Reportaje-los-volcanes-Islandia-cada-vez-mas-inquietos.html 
 
França declara l'àrea de les cales de Marsella el seu desè parc nacional 
El Govern francès va aprovar avui la declaració de l'àrea de les cales de Marsella, al sud de la ciutat, com a desè parc 
nacional del país per ser emblemàtic del paisatge mediterrani i per protegir la seva biodiversitat i el seu patrimoni cultural.  
 
El nou Parc Nacional de les Cales cobreix un àrea global de 158 mil hectàrees, d'elles el 89.5 % al mar, en les quals hi ha 
prop de 140 espècies protegides, incloses les últimes parelles d'àguila Bonelli, va destacar el Ministeri d'Ecologia en un 
comunicat.  
 
Passa a ser el "primer parc periurbà d'Europa" i el primer que adquireix l'estatut de nacional a la França metropolitana des 
de 1979.  

 
Foto: viajaratope.com
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El Consell de Ministres es va mostrar convençut que el parc es convertirà en "un important motor del desenvolupament 
local" en posar en valor "els seus components naturals, paisatgístiques i culturals", en al·lusió als 90 llocs arqueològics 
descoberts allí fins ara.  
Amb la declaració es pretén "conciliar tan bé com sigui possible les activitats professionals i d'oci (pesca, caça, turisme) amb 
la protecció dels espais naturals", va assenyalar.  
 
L'Executiu va assegurar que el nou estatut estarà dotat de "un marc estructurat de gestió i de protecció" per afrontar la 
lluita contra els incendis, la reducció de la contaminació o la millor organització de l'accés del públic.  
El departament d'Ecologia va avançar que d'aquí a la fi d'any es crearan tres nous parcs naturals marins a França, el dels 
estuaris del mar d'Opale a Picardie, l'estuari de la Gironde i de Pertuis i la conca de Arcachon. També s'estudia crear un parc 
natural marí a Martinica.  
 
El Govern, que va recordar que des de 2010 s'han constituït tres nous parcs naturals marins i cinc reserves naturals 
nacionals, va assenyalar que s'ha fixat com a meta classificar com a àrees protegides el 2 % del territori metropolità del país 
d'aquí a 2019. 
 
Font: 
Informador.com (18 d'Abril de 2012) 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/370591/6/francia-declara-el-area-de-las-calas-de-marsella-su-decimo-
parque-nacional.htm 
 
Espanya: 
 
WWF transmetrà a Casa Reial ‘el malestar social' per la cacera del Rei, encara que reconeix que caçar elefants 
és 'legal'  
L'organització de conservació de la naturalesa WWF Espanya recopilarà i transmetrà a la Casa Reial els comentaris dels seus 
socis, simpatitzants, i no socis respecte a la cacera a la qual es disposava a participar el Rei a Bostwana abans de trencar-se 
el maluc, perquè el monarca és president honorífic de l'organització WWF/Adena des de la seva fundació el 30 de juliol de 
1968, quan encara era Príncep d'Espanya. 
 
Així, el responsable del programa de conservació d'espècies 
de WWF Espanya (com es diu a l'actualitat l'ONG), Luis 
Suárez, ha explicat a Europa Press que "al més aviat 
possible, però encara sense data" tots els missatges que 
s'estan recollint sobre el "episodi de la caça d'elefants" es van 
a transmetre a la Casa Reial, amb la qual parlaran l'assumpte 
"directament". 
 
A més, ha assenyalat que en el moment de la constitució de 
l'ONG en 1968 es buscava una figura de màxima rellevància 
política i social en un moment en el qual la conservació del 
medi ambient no era un tema important en la societat 
espanyola. 
"Ens va semblar que (don Joan Carlos) era un magnífic 
ambaixador i des de llavors ho ha estat", ha manifestat, al 
mateix temps que ha reconegut que en 1968 ja es coneixia 
l'afició per l'esport cinegètic del monarca. 
 
Respecte a la polèmica creada, Suárez considera que s'ha produït perquè l'elefant és una "icona de conservació", una 
espècie "bandera" que suposa un element clau en la conservació, no tant pel grau d'amenaça de la pròpia espècie, ja que 
en moltes parts d'Àfrica hi ha poblacions molt importants, sinó que és un "emblema" des del punt de vista de conservació de 
l'hàbitat i altres espècies associades. 
 
"Per això l'impacte és molt major que practicar la caça amb qualsevol altra espècie, sent una activitat legal i que en molts 
casos pot ser una eina de conservació", ha agregat. 
 
Font: 
Ecoticias (16 d'Abril de 2012) 
http://ecoticias.com/naturaleza/64458/WWF-transmitira-Casa-Real-malestar-social-caceria-Rey-reconoce-cazar-elefantes-
legal  
 
La nova Llei de Costes, abans de l'estiu  
Així ho ha anunciat el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA), Miguel Arias Cañete, en la Comissió de 
Medi ambient i Canvi Climàtic del Senat, on exposa aquesta tarda els eixos de les seves polítiques ambientals per als propers 
quatre anys. 
 
Arias Cañete ha justificat la reforma de l'actual Llei de Costes, de 1988, argumentant que la seva aplicació és "variable i 

 
Foto: opiniones.wordpress.com 
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inconsistent", i que "no ha estat capaç ni de protegir adequadament el litoral ni de satisfer els drets dels ciutadans en 
generar inseguretat jurídica". 
 
El ministre ha assegurat que està dialogant amb totes les parts interessades, i que no se li va "a ocórrer fer bogeries", entre 
les quals ha esmentat l'hotel El Algarrobico, a Almeria. 
 
La seva norma, ha resumit, "aclarirà què és i què no és el domini public marítim terrestre, evitarà situacions imprecises, 
establirà criteris i regles per efectuar partions, millorarà la informació del registre de la propietat respecte a les servituds i 
elaborarà un inventari d'infraestructures en la costa". 
Arias Cañete ha avançat algunes de les actuacions que durà a terme per a la redacció de la nova Llei de Costes, entre elles 
"identificar possibles béns pels quals es pugui preveure la desafectació per haver perdut les característiques pròpies d'aquest 
domini"; i veure si "aquests béns es poden dedicar a altres activitats que en cas contrari estarien destinades a la seva 
desaparició". 
 
Així mateix, s'establiran amb precisió els criteris i regles per efectuar partions, mentre que "cada demarcació de costes 
compta amb una política de partionament diferent", ha apuntat. 
Respecte a l'ocupació del domini public terrestre, ha anunciat que es modificarà el termini de les concessions d'ús d'aquest 
domini més enllà dels 30 anys, i que "el nou règim concensional anirà acompanyat de coresponsabilitat per part dels 
concessionaris per a la preservació del domini durant la seva ocupació". 
 
Les zona de servitud costanera es mantindrà en 100 metres com a regla general i en 20 en els nuclis. 
 
Font: 
Efeverde (10 d'abril de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-nueva-ley-de-costas-antes-del-verano 
 
L'ONU situa a Espanya com a sisena potència mundial en patents eòliques  
Espanya se situa com la sisena potència mundial en matèria de propietat intel·lectual generada (patents) en el sector eòlic, 
per darrere de països com Estats Units, Dinamarca i Alemanya. Les dades són de l'Organització de Nacions Unides (ONU). 
 
D'altra banda, segons l'Estudi del R+D+i en el sector eòlic a Espanya 2010 de la firma de consultoria Altran, les empreses 
del sector eòlic a Espanya inverteixen anualment en R+D+i al voltant de 140,3 milions d'euros (xifres de l'any 2008). 
“Aquesta xifra no és gens menyspreable tenint en compte que la cobertura de la demanda d'energia elèctrica a Espanya per 
electricitat d'origen eòlic és superior al 12%”, assenyala Altran. A aquests 140,3 milions, cal sumar-los uns 49,2 milions 
d'inversió pública (aquesta xifra és una estimació, ja que és difícil separar projectes de les diferents tecnologies), procedent 
d'universitats i centres de R+D+i, la qual cosa situa el total en 189,5 milions. 
 
El sector privat centra els seus esforços inversors en el desenvolupament de productes tecnològics orientats al mercat que 
suposen la reducció de costos i la millora de la fiabilitat dels productes. D'altra banda, les entitats públiques –
fonamentalment universitats- posen l'accent en projectes lligats a la millora ambiental i l'impacte social de l'eòlica. A més, 
reptes futurs com l'eòlica marina o l'estandardització de components són prioritats del sector, però no de l'Administració. 
 
Font: 
Ecoticias (10 d'Abril de 2012) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/64199/ONU-situa-espana-como-sexta-potencia-mundial-patentes-eolicas 
 
L'altra factura del 'tarifazo' de Madrid serà milionària i ambiental 
La nova pujada del preu del transport a Madrid (29% el metrobús i un 7,8% l'abonament mensual més bàsic) no solament 
provocarà un nou desemborsament en les butxaques dels madrilenys, sinó que també  passarà factura en altres àmbits.  
 
El primer en el de la pròpia empresa de transports ja que el canvi de 'programari' per comprar els nous bitllets per parades –
el senzill costarà 1,50 euros i el seu preu incrementarà progressivament depenent de quantes parades més s'usi més enllà 
de les 5 del servei bàsic- costa prop de mig milió d'euros. 
 
Les màquines actuals no estan programades per diferenciar la longitud del trajecte així que caldrà canviar els centenars de 
torns de la xarxa. I els torns de sortida no demanen la comprovació del bitllet, com sí ocorre en el Rodalies, encara que en 
aquest cas no es contempla canviar-los ja que el muntant es dispararia en diversos milions d'euros pel que el més probable 
és que Metro inverteixi en revisors.  
 
Tot això per evitar que al 2% d'usuaris que, a dia d'avui, es cola en el suburbà –alguns englobats en el moviment 'Jo no 
pagot'- sense pagar, se li uneixi d'altres viatgers que cobreixin un major recorregut amb el bitllet més barat. 
 
Però la factura del 'tarifazo' no solament es passa en euros. El medi ambient també haurà de sofrir la pujada de les tarifes ja 
que molts usuaris optaran pel cotxe al no compensar-los la despesa en transport públic.  
 
Aquells que realitzin dos viatges diaris de mitjana pagaran amb la nova taula de preus gairebé 50 euros al mes. Diners més 
que suficient per realitzar un bon grapat de quilòmetres amb cotxe, especialment si es posseeix un vehicle dièsel. 
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En definitiva, els gasos contaminants augmentaran en una ciutat que ja presenta un important núvol de contaminació amb 
plaça de resident durant tot l'any. 
 
Font:  
La Vanguardia (18 d'Abril de 2012) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20120418/54284906232/otra-factura-tarifazo-madrid-gasolina-gasto-maquinaria-
metro.html 
 
Bombetes sense obsolescència programada 
OEP Electrics, companyia que fabrica bombetes, acaba d'anunciar el llançament de la tecnologia i la fórmula per fabricar una 
línia d'il·luminació aplicada a la tecnologia led que dura tota la vida. O, en altres paraules, com ells mateixos s'encarreguen 
de anucnciar, SOP: Sense Obsolescència Programada. Un equip d'enginyers internacionals ha treballat en el projecte durant 
més de deu anys. 
 
La creació de la bombeta sense data de caducitat ha estat possible gràcies a un projecte d'investigació liderat per 
l'empresari espanyol Benito Muros. Aquest projecte parteix d'una premissa molt concreta, segons OEP (Ecologic Electric 
Powers): malgrat els avanços tecnològics, abans, els productes, duraven més.  
 
Muros va viatjar fins al parc de bombers de Livermore (Califòrnia), lloc en el 
qual hi ha una bombeta que porta encesa de forma ininterrompuda més de 
111 anys. Allí va descobrir que no hi havia documentació referent a aquesta 
bombeta.  
 
En tot cas, durant aquest viatge, Muros va aconseguir les bases a partir de 
les quals va començar la seva investigació. I, per fi, després de més de deu 
anys de treball al costat d'un grup d'enginyers, ha desenvolupat la 
tecnologia i la fórmula per fabricar una línia d'il·luminació aplicada a la 
tecnologia LED (light-emitting) que té una durada per a tota la vida.  
 
La troballa és un nou concepte de model empresarial basat en la no 
obsolescència programada, la no programació de la fi de la vida útil d'un 
producte perquè es converteixi en inservible i calgui comprar un altre igual. 
L'obsolescència programada es va crear per aconseguir el lucre econòmic i 
fomentar el consum.  
 
La nova bombeta de OEP Electrics, per contra, té una durada per a tota la vida, és a dir, una bombeta sense obsolescència 
programada i que, a més, permet un estalvi continuat de fins a un 92% en la factura elèctrica i emet fins a un 70% menys 
de diòxid de carboni (CO2). 
 
És un nou concepte empresarial, que respecta el medi ambient i que no genera residus que van a parar a països del tercer 
món. És un canvi de mentalitat empresarial a favor d'un comerç més just i compromès amb el medi ambient. 
 
Font: 
Energiasrenovadas (9 de Març de 2012)  
http://energiasrenovadas.com/bombillas-sin-obsolescencia-programada/#more-1283 
 
Arias Cañete partidari de canviar la legislació per als piròmans 
En entrevista amb Luis de l'Olmo, en "ABC Punt Radio", el ministre ha assenyalat concretament que caldrà "modificar 
probablement" la legislació perquè sigui un jutge ordinari, en comptes d'un jurat, el que jutgi aquests delictes i "siguin més 
durs amb l'aplicació de les penes". 
 
Arias Cañete ha indicat que en el Codi Penal es preveuen penes per als piròmans, però que les condemnes són poques per 
dues raons bàsiques. 
 
La primera perquè és molt difícil agafar al piròman in fraganti, i les proves són indiciàries, i la segona perquè els piròmans, 
segons l'actual legislació, són jutjats per un jurat, i es té més dificultats per condemnar a persones de vegades del propi 
territori on els membres del jurat viuen. 
 
Per aquest motiu el ministre ha apuntat la necessitat d'un canvi en la legislació perquè, ha agregat, o els piròmans són 
conscients que poden tenir una pena duríssima si són capturats o seguiran els incendis. 
 
I quan es parla d'incendis, ha conclòs, es parla no solament de la superfície calcinada, sinó també dels brigadistes que es 
juguen la vida, i d'uns pilots que realitzen missions aèries arriscadíssimes, per la qual cosa un piròman no solament calcina 
les superfícies, sinó que posa en risc la vida de moltes persones.  
 
Font: 
Efeverde (17 d'abril de 2012) 

 
Foto: Energiasrenovadas.com 
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http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/arias-canete-partidario-de-cambiar-la-legislacion-para-los-piromanos 
 
Santander seu de l'assemblea de la Xarxa de Ciutats pel Clima 
Santander acollirà la propera assemblea de la Xarxa de Ciutats pel Clima, en la qual es definirà el pla d'acció per al futur en 
matèria de lluita contra el canvi climàtic, ha informat l'alcalde de la ciutat, Íñigo de la Serna. A la foto d'arxiu, vista 
panoràmica de Santander i el seu port.  
 
De la Serna ha destacat que la citada Xarxa està integrada per uns 300 ajuntaments, amb una població de 28 milions 
d'habitants. 
 
A l'assemblea s'aprovarà un pla d'actuació pel que queda de 2012 i es marcaran les accions de futur en la lluita conjunta de 
les ciutats espanyoles contra el canvi climàtic, que es desenvoluparan de manera coordinada amb el ministeri de Medi 
ambient i l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. 
 
"Des de l'àmbit local tenim molt que aportar per tractar de pal·liar un fenomen de caràcter global com és el canvi climàtic. 
No podem oblidar-nos que una part important de la contaminació es produeix a les ciutats, per la qual cosa tenim una gran 
capacitat d'actuar de manera preventiva", ha assenyalat.  
 
Font:  
Efeverde (25 d'Abril de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/santander-sede-de-la-asamblea-de-la-red-de-ciudades-por-el-clima 
 
Espanya va gastar 770 milions d'euros per poder emetre CO2 
L'Estat espanyol va gastar 770 milions d'euros a comprar drets d'emissió de CO2 durant la passada legislatura, i es va 
convertir en el segon país, després de Japó, que més drets d'emissió de diòxid de carboni ha comprat a causa de l'alt 
consum energètic del seu transport, ciutadans i llars. 
 
Així ho ha informat als mitjans el secretari d'Estat de Medi ambient, Federico Ramos, després de recordar que els països 
signataris del Protocol de Kyoto tenen assignat un contingent i si ho sobrepassen han de comprar drets d'emissions per 
esmorteir l'excés. 
 
Actualment el preu de la tona de C02 està a 7 euros. 
 
Els 770 milions, ha indicat Ramos, han col·locat a Espanya com el segon país que més ha comprat després de Japó, i el que 
pretén la nova administració és donar un gir, i en comptes d'haver de comprar drets d'emissions, invertir en aquells 
projectes que fomenten l'eficiència energètica i la reducció d'emissions. 
 
A més el pressupost per aquest any de compra d'emissions és de 42 milions. 
A través del recentment creat Fons de Carboni, que compta amb un pressupost d'una mica més de 4 milions d'euros, el 
Govern espanyol, ha afegit, pretén incentivar a aquelles empreses i projectes que fomentin la reducció de CO2, amb la fi, a 
més, d'apropar-se a l'objectiu fixat per a Espanya, una reducció del 15% de les seves emissions en relació a 1990. 
 
El repte, ha conclòs Ramos és créixer sense contaminar més i, d'altra banda, "és interessant per a la marca Espanya" que se 
sàpiga que en aquest país es cuida el medi ambient. 
 
Medi ambient es proposa a més apropar al ciutadà el compromís de reducció de diòxid de carboni (CO2). 
Les empreses privades del sector elèctric, siderúrgic, ciment, vidre, ceràmica, paper i refineries també tenen un contingent 
gratuït assignat, i si s'excedeixen han de comprar així mateix drets d'emissions. 
 
Però l'any que ve, i en el marc de la UE, les empreses espanyoles veuran reduïda aquesta assignació gratuïta en un 54 %, i 
hauran de comprar en un sistema europeu de subhasta el dret a poder contaminar l'atmosfera amb CO2. 
Amb aquest nou sistema i un altre conjunt de mesures, la Unió Europea es proposa aconseguir en 2020 una reducció del 
20% de les seves emissions de gasos hivernacles respecte a 1990.  
 
Font: 
Efeverde (29 d'Abril de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/espana-gasto-770-millones-de-euros-para-poder-emitir-co2 
 
Catalunya: 
 
Vint-i-cinc tortugues autòctones al llac Banyotes 
Cinquanta nens de l'escola local han estat els encarregats de dipositar a l'aigua a aquestes tortugues europees Emis 
Orbicularis, de les quals onze compten amb un radiotransmissor instal·lat per seguir les seves evolucions en els propers 
mesos. 
 
L'objectiu d'aquest projecte, a més de recuperar una espècie en perill d'extinció, és acabar amb altres espècies exòtiques, 
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les que habitualment es posen a la venda en tendes de mascotes i que, en un elevat nombre, són abandonades en espais 
com el de Banyoles quan creixen. 
 
La tortuga europea emis és de grandària petita, coloració negra amb taques grogues i, a Catalunya, es troba en un estat 
d'amenaça, per la qual cosa està protegit a Espanya i Europa. 
 
En el poblat neolític de la Draga, al costat del llac de Banyoles, s'han trobat fòssils d'aquesta espècie, per la qual cosa és 
considerada  pròpia de la zona. 
 
L'actual població no té capacitat de recuperar-se i tampoc existeixen poblacions properes a partir de les quals repoblar els 
espais perduts, per la qual cosa els tècnics consideren clau els amollaments com els d'avui. 

 
El coordinador tècnic del projecte, Miquel Campos, ha recordat 
durant l'alliberament de vint-i-cinc exemplars que tant la Unió 
Europea com Generalitat i els ajuntaments de Banyoles i Porqueres 
subvencionen aquest tipus d'iniciatives per la necessitat de 
conservar la naturalesa autòctona en espais protegits com aquest. 
 
Campos ha detallat que, gràcies als treballs realitzats des de 2010, 
s'han capturat 273 exemplars de tortugues exòtiques, denominades 
d'orelles vermelles i grogues, "que són americanes, les típiques que 
la gent compra en les tendes". 
 
Segons el coordinador del projecte, aquestes espècies invasores 
crien amb facilitat en aquest hàbitat i, a més de ser portadores de 
malalties, són agressives per a les autòctones. 
 
 
 

Un dels tècnics del Centre de Recuperació de Tortugues, Joan Budó, ha assistit també a l’amollament i ha precisat que els 
onze exemplars als quals s'ha instal·lat un transmissor oferiran dades sobre moviment, creixement, adaptació a l'entorn i 
grau de dispersió del grup. 
 
Pel que es refereix al perill amb depredadors, Budó ha indicat que el problema és que els nius de tortugues es construeixen 
fora de l'aigua i que hi ha mamífers, com els senglars, especialitzats a localitzar-los. 
 
Espècies de peixos exòtics com la perca negra suposen també un risc per a les cries, així com alguna au i, fins i tot, les 
llúdries, encara que en aquest cas es tracti de casos molt puntuals. 
 
Els exemplars alliberats avui a Banyoles provenen del Centre de Reproducció de l’Albera a partir d'una desena de tortugues 
que procedien del riu Ter, en la mateixa conca fluvial que el Llac de Banyoles.  
 
Font:  
Efeverde (11 d'Abril de 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/veinticinco-tortugas-autoctonas-en-el-lago-banyoles 
 
Territori ven 90 hectàrees dels Aiguamolls de l'Empordà per fer caixa. 
La necessitat de recaptar ha portat a la Generalitat de Catalunya a posar en venda 90 hectàrees del parc natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà). Per un valor de sortida de 2,5 milions d'euros, el comprador adquirirà pastures i 
franges de bosc envoltats de diversos cursos fluvials, un conjunt arquitectònic de mitjans del segle passat i quatre masies en 
ruïnes. L'entitat ecologista Salvem l'Empordà ha sol·licitat a l’Incasòl i al Departament de Territori i Sostenibilitat, el titular 
del qual és el Lluís Recoder, que se suspengui la venda per resultar “contrària als interessos públics” i obrir la porta a “usos 
especulatius privats”. 
 
La finca, situada en els municipis de Pau, Peralada i Castelló d'Empúries, inclou un conjunt d'edificacions denominat Torre 
Mornau, articulades al voltant d'un pati central i una masia construïda en 1945. L'Exèrcit va comprar la finca en 1946 i la va 
utilitzar 20 anys com eguassada militar per a la cria de cavalls. L‘Incasòl va adquirir els terrenys en 2006, va explicar un 
portaveu de l'organisme. Aquest no va concretar el preu de compra, encara que va precisar que és similar al de venda 
actual. La finca estava sent cuidada des de llavors per dues masoveres. 
 
La Generalitat va treure al mercat els terrenys fa un mes per “obtenir rendiment econòmic” i “estalviar en la gestió i el 
manteniment”, va explicar el portaveu del Incasòl. Avui s'acaba el termini per a la presentació d'ofertes i fins a ahir solament 
s'havia presentat una. La finca està regulada pel Pla Especial de Protecció del Parc, elaborat en 2010 per establir els 
diferents usos permesos a cada zona de la plana litoral, que ocupa una extensió de 4.700 hectàrees. Els terrenys limiten per 
un costat amb una de les reserves integrals, zona que mereix especial protecció pel seu valor natural, encara que estan 
qualificats en el pla com a “zona agronatural” i “zona agrícola i forestal”. 

Foto: Treknature.com 
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Els ecologistas qualifiquen de “gran error” la decisió. “La venda resulta contrària als criteris de protecció dels espais 
naturals”, subscriu en l'escrit d'al·legacions presentat ahir davant l’ Incasòl. Als ecologistes no els consta que l'organisme 
rector del parc, l'Agència Catalana de l'Aigua —responsable segons Salvem l'Empordà de la conservació de l'estany d’En 
Mornau, situat a l'interior de la finca— o els serveis de Medi ambient de la Generalitat hagin emès informes favorables a 
l'operació. Segons l’ Incasòl, aquests informes no són necessaris. 
 
“La Generalitat incompleix l'obligació de conservar la finca i els seus valors biològics”, manté l'escrit d'al·legacions. El Pla 
Especial obliga a conservar les àrees de pastura i els tancats i permet usos agrícoles, ramaders i de caça amb limitacions a 
les zones humides. La normativa impedeix els usos hotelers, però inclou una excepció per a establiments de turisme rural en 
edificacions prèvies a 1950 i de restauració i hotels per a masies reconstruïdes. 

 
Els ecologistes insisteixen que la venda no ha de produir-se. “La finca ha de ser adscrita als òrgans gestors del parc”, afirma 
Bàrbara Schmidt, portaveu de Salvem l'Empordà. 
 
Font:  
El País (17 d'Abril de 2012) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/16/catalunya/1334605711_958811.html 
 
Nou Projecte: “Pesa la borssa”: 
L'Agència de residus de Catalunya posa en marxa la iniciativa “Pesa la Brossa” per avaluar la quantitat i la tipologia dels 
residus domèstics produïts a Catalunya.  
 
Els resultats obtinguts permetran aplicar millores en el sistema de gestió, amb informacions molt més precises sobre la 
situació actual.  
 
Font:  
Generalitat de Catalunya (5 d'Abril de 2012) 
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Actualitat/2012/04-
05%20Pesa%20la%20brossa/NP%20PROJECTE%20PESA%20LA%20BROSSA.pdf 
 
 CEDAT-URV: 
 
Seminari internacional del CEDAT "Public Policy and Regulation on Climate Change and Plug-in Electric 
Vehicles. A Comparative View Between the United States and the European Union". 
El CEDAT ha organitzat, amb el patrocini de la Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats 
Units d'Amèrica (Comissió Fulbright) i en l'àmbit del Projecte DER2010-19343 “Dret ambiental i llibertat de serveis al mercat 
interior: nous reptes, transformacions i oportunitats”, el Seminari Internacional "Public Policy and Regulation on Climate 
Change and Plug-in Electric Vehicles. A Comparative View Between the United States and the European Union".  
 
En l'acte s'han analitzat les estratègies i les regulacions que s'estan adoptant a la Unió Europea i als Estats Units per lluitar 
contra el canvi climàtic i per fomentar la difusió dels vehicles elèctrics recarregables en xarxa. La discussió acadèmica ha 
permès observar què diferències i coincidències existeixen entre plantejaments, instruments i objectius als dos costats de 
l'Atlàntic. Han intervingut en el seminari en qualitat de ponents els professors Lesley McAllister de la Universitat de 
Califòrnia, Sant Diego i Steven Weissman, de la Universitat de Califòrnia, Berkeley. 
 
Font: 
CEDAT 
 
Tres estudiants del Màster en Dret Ambiental obtenen una beca Erasmus 
Tres estudiants del Màster Universitari de Dret Ambiental han estat admesos en la Convocatòria del Programa de Mobilitat 
Erasmus Pràctiques per a estudiants de màster de la Universitat Rovira i Virgili per al curs acadèmic 2011-2012.  
 
La beca perimetrà a aquests tres estudiants de Master realitzar unes pràctiques laborals dins del programa Erasmus 
pràctiques, en el marc del Programa d'aprenentatge permanent a la OAPEE. Els estudiants farán  les seves pràctiques 
curriculars del Màster Universitari en Dret Ambiental a: CENSE - Center for Environmental (PORTUGAL); Deloitte (FRANÇA) i 
a Amics de la Terra (ITÀLIA). 
 
Es pot consultar el llistat provisional de les sol·licituds admeses i excloses a: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/mobilitat/Erasmus%20Practiques/llistprov.pdf 
Font: 
URV 
 
Oberta la convocatòria d'ajuts de màster per a estudiants nacionals i estranjeros residents a Espanya per al 
curs 2012-2013  
Aquesta convocatòria va destinada a la captació de nous estudiants nacionals i estrangers residents a Espanya que reuneixin 
els requisits per accedir als estudis de màser universitari de la URV. Tots els màsters universitaris comptaran amb almenys 
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un estudiant beneficiari d'aquesta beca. Queden expressament exclosos d'aquesta convocatòria els màsters universitaris dels 
quals la URV no faci la matrícula. 
 
Els ajuts que es concedeixen consisteixen en l'import íntegre de la matrícula del primer curs (60 ECTS, entre crèdits 
matriculats i reconeguts). En el cas de màsters de 120 ECTS, si en el primer curs es reconeixen 60 ECTS per la formació 
prèvia, l'ajuda consistirà en l'import íntegre de la matrícula del segon curs (60 ECTS).  
 
Font:  
URV 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html 
 
Oberta la Segona fase de preinscripció d'estudis del Màster Universitari en Dret Ambiental, del 20 de Maig 
fins al 15 de Juny 
El 20 de Maig s'obrirà el segon període de preinscripció per cursar el Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV durant 
el proper curs acadèmic 2012-13, que romandrà obert fins al 15 de juny de 2012. La Facultat de Ciències Jurídiques, 
mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements tant caràcter fonamental com 
a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un 
conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi 
ambient. 
 
La preocupació social deguda a la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la 
progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Master Oficial en Dret Ambiental, com són 
els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes 
d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del 
medi ambient. 
 
La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de ben 
aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti al 
titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny 
d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. 
El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial acreditada. 
 
Preinscripció on-line: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Per consultar  l’estat  de la preinscripció: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/estat.jsp 
Documentació requerida per accedir al màster:  
http://www.urv.net/masters_oficials/es_doc_necessaria_admissio.html 
Requisits que ha de cumplir la documentació: 
http://www.urv.net/masters_oficials/es_requisits_doc_estranger.html 
 
Font: 
CEDAT 
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/preinscripcio.php 
 
Conferència "Gestió de la Sostenibilitdad Ambiental: una experiència acadèmica i solidària en la Amazònia" i 
presentació de la exposció “Amazònia equatoriana. Paradís verd, futur negre?”  
El passat 11 d'abril, a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV, tres estudiants del Màster Oficial de Dret 
Ambiental, Beatriz Felipe Pérez, Natalia Maralanda i Alba Cedó, van oferir una conferència amb el títol "Gestió de la 
Sostenibilitat Ambiental: una experiència acadèmica i solidària en l’Amazònia". Les ponents van presentar el Projecte de 
fortaleixement de la governabilitat ambiental a la província de Orellana (Equador) a partir de les seves experiències 
personals com a participants del mateix i l'exposició “Amazonía 
equatoriana. Paradís verd, futur negre?”.  
 
Les tres estudiants es van embarcar en aquest projecte, coordinat pel 
CEDAT i el Centre de Cooperació al Desenvolupamente de la URV, el 
curs passat en el marc de l'assignatura de Clínica Jurídica Ambiental 
del màster. L'objectiu de la iniciativa consistia a ajudar a la Direcció de 
Medi ambient del Municipi Francisco de Orellana, situat enmig de la 
amazònia equatoriana, a ordenar i actualitzar la normativa ambiental 
del municipi, elaborant una ordenança única ambiental. 
  
Al llarg del curs acadèmic, diverses estudiants del màster, coordinades 
per la Dra. Susana Borràs, i un representant del municipi van estar 
treballant conjuntament, malgrat la distància, en la redacció de 
l'ordenança.  
  

Foto: CEDAT 
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Finalitzada aquesta part del projecte, aquestes tres estudiants van tenir l'ocasió de realitzar una estada de dos mesos a 
Equador (juliol a setembre 2011) per conèixer millor la realitat social, cultural, política i econòmica del país i del municipi de 
Francisco de Orellana en particular i començar a treballar per garantir la implementació de l'ordenança. 
 
L'exposició forográfica, que va ser elaborada en retornar de la seva estada a Equador, pretén reflectir i apropar al públic als 
elements i valors socials, polítics culturals i naturals més destacats de la realitat equatoriana i especialment la complexa 
tensió que travessa el model de desenvolupament d'aquest país.  
 
D'una banda, és un país que compta amb una gran biodiversitat i amb una voluntat política aparentment disposada a 
apostar per al conservació d'aquesta riquesa, tal com es reflecteix en l'avançat text constitucional del 2008 o en l'impuls del 
projecte Yasuní.  
 
Però, d'altra banda, en la realitat s'observa una economia en la qual l'activitat extractiva de petroli té un pes molt important, 
deixant a les seves esquenes una gran quantitat d'impactes ambientals, socials i culturals a la selva amazónica i als pobles 
que l'habiten. Aquesta exhibció fotogràfica va estar exposada al públic entre els dies 11 d'abril i 2 de maig al CRAI del 
Campus Catalunya URV, en el marc de les II Jornades Interancionales de la URV.  
Font:  
 
CEDAT (11 abril 2012) 
http://www.cedat.cat/_pdf/conferencia.pdf 
 
Seminari CEDAT “Els pobles aborígens australians: la seva adaptació al medi i la seva connexió espiritual amb 
la terra”. 
Dilluns 16 d'abril, a l'aula Seminari 1, la Professora de Dolors Collellmir Morales del Departament d’Estudis Anglesos i 
Alemanys de la URV va impartir un seminari sobre els pobles aborígens autralians, en el qual es va fer especial recalcament 
en la seva ideosicràtica relació amb el medi, la seva forma d'adaptar-se a ell i la seva especial connexió espiritual amb la 
terra. Aquesta sessió va celebrar en el marc de l'assignatura Seminaris del Màster Oficial de Dret Ambiental.  
 
Font:  
CEDAT (16 d'abril 2012) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 
 
Excursió al Parc Natural dels Ports 
El passat 11 de maig, l’ AAEDAT va organitzar una sortida de camp al Parc Natural dels Ports, situat entre les províncies de 
Tarragona, Teruel i Castelló dirigida als alumnes i ex alumnes del Màster Oficial de Dret Ambiental, amb l'objectiu 
d'aconseguir una aproximació i contacte directe amb l'entorn natural de Catalunya. 
 
Font:  
CEDAT 
 
AAEDAT 
 
La AAEDAT organitza el primer concurs de fotografia “Tarragona natural” 
L'Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) pretén amb l'engegada d'aquest concurs de 
Fotografia, promoure en la comunitat universitària el coneixement del paisatge i del patrimoni artístic i arquitectònic de 
Tarragona, a partir de la fotografia. Es tracta d'una activitat que combina l'art de la fotografia amb la conservació i 
l'admiració de la naturalesa amb la finalitat que tots, com a membres de la comunitat universitària prenguem consciència del 
medi natural que envolta la província de Tarragona. 
 
Font:  
AAEDAT 
 
NORMATIVA  

 
Unió Europea:  
Reglament d'Execució (UE) n ° 355/2012 de la Comissió, de 24 d'abril de 2012, que modifica el Reglament 
(CE) n ° 690/2008, pel qual es reconeixen determinades zones protegides en la Comunitat exposades a riscos 
fitosanitaris específics 
  
Per a més informació:  
DOUE L 113 de 25.4.2012 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:113:0002:0003:ÉS:PDF 
 
Reglament d'Execució (UE) número 203/2012 DE LA COMISSIÓ, de 8 de març de 2012, que modifica el 
Reglament (CE) número 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 
834/2007 del Consell, pel que fa a les disposicions d'aplicació referides al vi ecològic.  
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Per a més informació: 
DOUE L 42 de 9 /3/2012 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:071:0042:0047:ÉS:PDF 
 
Decisió d'Execució de la Comissió, de 23 d'abril de 2012 , sobre el reconeixement del règim «Ensus voluntary 
scheme Ander RED  for Ensus bioethanol production» per demostrar el compliment dels criteris de 
sostenibilitat de conformitat amb les Directives 2009/28/CE i 98/70/CE del Parlament Europeu i del Consell 
Per a més informació: 
 
Per a més informació: 
DOUE L 110 de 24.4.2012  
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:110:0042:0043:ÉS:PDF 
 
Directiva 2012/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 d'abril de 2012 , per la qual es modifica la 
Directiva 2004/40/CE, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l'exposició dels 
treballadors als riscos derivats dels agents físics (camps electromagnètics) (divuitena Directiva específica 
conformement a l'article 16 apartat 1, de la Directiva 89/391/CEE) 
 
Per a més informació: 
DOUE L 110 de 24.4.2012 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:L:2012:110:0001:0002:ÉS:PDF 
 
Espanya: 
 
Reial decret 455/2012, de 5 de març, pel qual s'estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de 
vapors de gasolina emesos a l'atmosfera durant el repostatge dels vehicles de motor en les estacions de 
servei.  
 
Per a més informació: 
BOE núm. 56, de 6 de març de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3165.pdf 
 
Llei 1/2012, de 28 de febrer, de Mesures Tributàries, Administratives i Financeres  
 
Para més informació: 
BOCYL núm. 42, de 29 de febrer 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/bocyl-d-29022012-1.pdf 
 
Decret 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d'elaboració i aprovació dels 
plans de recuperació i conservació d'espècies catalogades de fauna i flora silvestres, i el procediment 
d'emissió d'autoritzacions d'afectació a espècies silvestres. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 6702/30.01.2012 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/30/pdf/2012_832.pdf 
 

 JURISPRUDÈNCIA 
  

Internacional: 
 
Sentència del TEDH de 14 de febrer de 2012, demanda núm. 31965/07, Hardy i Maile c. Regne Unit. 
L'assumpte que ens ocupa versa sobre la construcció i funcionament de dues terminals de gas natural liquat 
en el port de Milford Haven, la cambra més gran del Regne Unit. 
 Per a més informació: 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=31965/07&sessionid=93271008&
skin=hudoc-en 
 
Unió Europea 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 14 de febrer de 2012, Flachglas Torgau GmbH, assumpte C-
204/09. El Tribunal resol una petició de decisió prejudicial sobre els articles 2 i 4 de la Directiva 2003/4/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, relativa a l'accés del públic a la informació 
mediambiental. Aquesta petició es planteja en el marc d'un litigi contra la denegació d'accés a informació 
sobre una Llei alemanda sobre concessió de llicències per a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle durant el 
període 2005-2007. 
 
Per a més informació: 
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http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B204%3B9%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2009%2F0204%2FJ&pro=&lgrec=es
&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252
C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%25 
 
Sentència del Tribunal General de 7 de març de 2012 — British Aggregates/Comissió ( «Ajudes d'Estat — 
Imposat mediambiental sobre els àrids en el Regne Unit — Decisió de la Comissió de no oposar objeccions — 
Avantatge — Caràcter selectiu» 
 
 
Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:C:2012:118:0021:0021:ÉS:PDF 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 28 de febrer de 2012 (petició de decisió prejudicial 
plantejada pel Conseil d’État — Bèlgica) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région 
wallonne (Protecció del medi ambient — Directiva 2001/42/CE — Articles 2 i 3 — Avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient — Protecció de les aigües contra la contaminació produïda 
per nitrats procedents de fonts agràries — Pla o programa — Falta d'avaluació d'impacte mediambiental 
prèvia — Anul·lació d'un pla o programa — Possibilitat de mantenir els efectes d'un pla o programa — 
Requisits) 
 
Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:C:2012:118:0006:0006:ÉS:PDF 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) d'1 de març de 2012 (petició de decisió prejudicial 
plantejada pel Landgericht Hamburg — Alemanya) — Söll GmbH/Tetra GmbH (Comercialització de biocides — 
Directiva 98/8/CE — Article 2, apartat 1, lletra a) — Concepte de «biocides» — Producte que provoca la 
floculació dels organismes nocius sense destruir-los, contrarestar-los o neutralitzar-los) 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:C:2012:118:0003:0004:ÉS:PDF 
 
Espanya: 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 17 de febrer de 2012 (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Ponent: 
Mariano d'Or-Polit López). Aquesta Sentència resol el recurs de cassació interposat per diferents propietaris 
de parcel·les del polígon industrial Sant Jerónimo (zona sud) de Sevilla integrats en comunitat, contra la 
Sentència de 21 d'octubre de 2008, dictada per la Sala del Contenciós- Administratiu, Secció Segona (Sevilla), 
del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, desestimatòria del recurs contenciós-administratiu interposat 
contra la Resolució de la Conselleria d'Obres Públiques i Transports de 19 de juliol de 2006, per la qual 
s'aprova definitivament la revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística del terme municipal de Sevilla. 
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6282701&links=&optimize
= 20120225 
 
Sentència del Tribunal Suprem 2012/2012, de 21 de març de 2012 (Sal del Contenciós-Administratiu, Secció 
5ª, Ponent: Jorge Rodríguez Zapata Pérez). El Reglament d'activitats molestes, nocives, insalubres i 
perilloses de 1961 no és aplicable a Navarra des de la Llei foral 4/2005: Doctrina jurisprudencial. Quan hi ha 
legitimació per interès legítim és improcedent distingueixi La legitimació per interès legítim es projecta sobre 
tota la relació jurídic-processal i obliga a examinar els motius plantejats sense inadmissions parcials. Article 8 
CEDH dret a la inviolabilitat del domicili i medi ambient: Doctrina del TEDH. 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=6330215&links=medioambi
ente&optimize=20120411 
 
Sentència del Tribunal Surpemo 1363/2012 de 13 de març de 2012 (Sala contenciosa administrativa Secció 
4ª). Modificació parcial de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Ús compartit 
d'instal·lacions. Millor tecnologia disponible.Pla d'implantació. 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doaction?action=contentpdf&databasematch=ts&reference=6308426&links=medioambi
ente&optimize=20120316 
 
ARTÍCLES 
Canvi ambiental global. El bumerang de l'espècie humana 
Cinc enginyoses formes d'extreure aigua de la boira 
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Un canvi de paradigmes: l'única sortida 
Les abelles desapareixen: per què hem de preocupar-nos 
Un Nou Enfocament per a l'Educació per al Desenvolupament Sostenible 
El nostre cos va ser fet de blat de moro 
Pobresa energètica a Espanya 
Set vaixells que funcionen amb energia solar 
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  AGENDA  
 
Presentació d'un nou Quadern de Dret Ambiental 
El 16 de maig a les 16.30h es presentarà el Quadern de Dret Ambiental n. 5 titulat “La investigación y ‘inmputación policial’ 
en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” pel seu autor, el Sr. Pedro Fernández Sánchez, exalumne 
del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV. L'acte també comptarà amb la participació del Sr. Josep Miquel Duren 
Mascle, Intendent Cap de la Policia Local de Sabadell, del Dr. Francesc Xavier Farriol Roigés, Primer Tinent Alcalde i el 
Regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vila-seca i la Dra. Maria Marquès i Banqué, Professora de Dret 
Penal. Els Quaderns de Dret Ambiental, editats per la URV i amb el suport de l'Ajuntament de Vila-seca i el Centre d'Estudis 
de Dret Ambiental de Tarragona, són el resultat del premi que atorga el CEDAT als millors treballs de finalització de Màster 
de cada curs acadèmic. 
 
Data: 16 de maig de 2012 
Lloc: Sala de Graus. Campus Catalunya 
Organitza: CEDAT-URV 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 
 
Curs d'identificació d'Orquídies 
Curs d'introducció al colorit món de les orquídies que podem trobar a Catalunya. Descobrirem les seves característiques, la 
gran diversitat d'espècies, la seva curiosa ecologia i posarem l'accent, sobretot, en la seva protecció i conservació per poder 
seguir gaudint-les.  
 
El divendres 18, a les 19.30 h, farem una sessió teòrica a la seu de Depana. L'endemà, dissabte 19, farem una excursió pels 
voltants del Montseny, amb bastant abundància i riquesa d'espècies, on podrem posar en pràctica els coneixements 
adquirits en la sessió teòrica.  
A càrrec de Sergi Torné. 
 
Data: 18 de maig de 2012 
Lloc: Seu de Depana i Montseny 
Organitza: Depana 
 
Per a més informació: 
http://www.depana.org/public/agenda/Curs_d%27Identificaci%C3%B3_d%27Orqu%C3%ADdies/ 
 
L'energia eòlica: avaluació i perspectivas 
Es presenta per primera vegada a nivell mundial el llibre de Félix Avia “L'energia eòlica: avaluació i perspectives” que es 
lliurarà gratuïtament als assistents. En ell s'avalua l'experiència de l'energia eòlica a Espanya i al món en els últims 30 anys i 
s'informa sobre el seu immediat futur. 
 
Al costat de l'autor, participen en el Seminari experts de primer nivell que tracten diferents aspectes: la regulació legal, la 
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previsió de vent, la fabricació d'aerogeneradors, la gestió de parcs eòlics i la connexió a la xarxa elèctrica. La Junta 
d'Extremadura exposarà la seva política de suport a l'energia eòlica per raons energètiques i ambientals. 
 
Data: 30 de maig de 2012 
Lloc: Mèrida 
Organitza: Gas natural FENOSA 
 
Per a més informació: 
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/es-
ES/Global/Actividades/FichaSeminario/Paginas/default.aspx?pais=&item=477&origen=/es-ES/Paginas/default.aspx 
Tercer Congrés Nacional de RSE 
Els propers dies 24 i 25 de maig tindrà lloc a la seu social de Cajalón (Cuso 29, Antic Casino Mercantil), a la ciutat de 
Saragossa, el Tercer Congrés Nacional de Responsabilitat Social Empresarial (RSE). 
 
Data: del 24 al 25 de maig de 2012 
Lloc: Seu social de Cajalón, Zaragoza 
Organitza: Fundació Sant Ezequiel Moreno 
 
Per a més informació: 
http://www.congresorse.org/programa/ 
 
I Congrés Internacional sobre Gestió i Divulgació de Paisatges Volcànics Protegits 
Volcandpark és el primer congrés sobre la gestió, la divulgació i el geoturisme en zones volcàniques protegides. Pretén ser 
un fòrum de debat i pensament que vinculi el coneixement de la vulcanologia amb la gestió del territori i la seva divulgació 
entre persones que treballen en aquests espais volcànics (parc nacional, parc natural, reserva natural, etc.). 
 
Data: del 21 al 25 de maig de 2012 
Lloc: Olot, dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
Organitza: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Mitjà Natural/Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.cca3e077efe101130161fea3b0c0e1a0/?vgnextoid=4c6c8c634e
ac2210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4c6c8c634eac2210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall
2&contentid=b20437480e8d2310VgnVCM200000 
 
Jornades Tècniques de Genera 
GENERA 2012 reunirà a les empreses i professionals del sector de les energies renovables i l'eficiència energètica en el seu 
gran esdeveniment anual, compost d'Exposició i Jornades Tècniques. 
 
Data: del 23 al 25 de maig de 2012 
Lloc: Fira de Madrid 
Organitza: Organitza IFEMA i promou l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) 
 
Per a més informació:  
http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html 
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