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 Tarragona

 
Vulnerables 
EDITORIAL 

El terrible terratrèmol al Japó la setmana passada ha provocat tota una sèrie de conseqüències que, a hores d’ara, encara 
han d’ésser avaluades, però que posen de manifest la vulnerabilitat de la nostra posició com a espècie, com a comunitat i 
com a individus, convidant a la reflexió sobre la nostra responsabilitat i sobre la incertesa que presideix el món en què vivim. 

Escollim tres exemples. D’una banda, de manera òbvia, produeix estupor i pànic la contemplació de les imatges de la 
destrucció causada pel terratrèmol, una devastació davant de la qual la preparació de la societat japonesa, i, fins i tot, la 
seva disciplina, no han pogut fer altra cosa que pal·liar tímidament els efectes de la catàstrofe. Malgrat la nostra confiança 
en la nostra capacitat de dominar la natura, projecte civilitzatori en el que portem embarcats més de tres segles, aquesta 
ens recorda la nostra vulnerabilitat de manera cruel i, sobre tot, la incertesa que es projecta en totes les nostres decisions. 
Mai no podrem estar plenament preparats i protegits. Això és un missatge inquietant, però transparent, per als que, 
instal·lats en el benestar, creuen tenir-ne un dret il·limitat. 

En segon lloc, la destrucció física del terratrèmol ha tingut efectes devastadors i immediats per a l’economia japonesa. El 
sistema financer, en bona part virtualitzat, no pot escapar dels hard facts, de manera que aquí també s’aprecia com els 
elements bàsics de la nostra civilització es basen en fonaments inestables i incerts. 

Finalment, el terratrèmol ha provocat una greu crisi nuclear, els efectes de la qual encara han d’avaluar-se. En un moment 
en què la crisi en el nord d’Àfrica semblava indicar la necessitat de disminuir la dependència energètica del petroli i, amb 
això, reforçar l’opció nuclear, la natura s’encara de posar aquí també un interrogant. 

En definitiva, més enllà del lament i la solidaritat amb les víctimes de la catàstrofe, s’imposa la reflexió sobre la vulnerabilitat 
dels fonaments de la nostra civilització i la incertesa que es troba a l’horitzó de cadascuna de les nostres decisions, una 
reflexió que hauria de fer-nos més responsables i reflexius en les nostres opcions estratègiques. 
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NOTICIES 

Internacional:  
 
Aguda sequera a Xina amenaça producció i preus mundials del blat, adverteix FAO 

La FAO ha advertit avui que l'aguda sequera que es registra 
aquest hivern al nord de Xina podria posar en risc les collites 
de blat i, conseqüentment, elevar els preus mundials 
d'aquest cereal.  

Foto: Archivo Red 

 
Xina, el major productor de blat del món, consumeix tota la 
seva collita i importa part d'aquest aliment. 
  
En una alerta especial, la FAO va assenyalar que la falta de 
pluges a la regió xinesa productora de blat ja ha començat a 
tenir efecte a nivell nacional, amb augments de fins a 8% en 
els preus de la farina en el mes de gener.  
 
Els cultius actuals serien collits al juny, però les 
precipitacions han estat molt per sota del normal des 
d'octubre i tampoc hi ha hagut suficient neu per protegir els  
rebrots de la gelada, a més de que al sòl  li manca la humitat 

 



necessària perquè el cereal continuï creixent. La FAO va afirmar que aquesta situació podria tornar-se crítica si la sequera 
s'estén fins a la primavera o si les temperatures, fins ara moderades, baixen massa aquest mes. 
 
Va agregar, d'altra banda, que la sequera afecta a 2,6 milions de persones i 2,8 milions de caps de bestiar, que no 
aconsegueixen fàcilment aigua per beure. El govern de Xina ha començat a prendre mesures per tractar de contrarestar el 
fenomen, assignant 15.000 milions de dòlars per irrigar la regió, ajudar als camperols i subvencionar combustible, 
fertilitzants i pesticides. 
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Milà limita a 70 quilòmetres per hora la velocitat en carreteres locals per afrontar la contaminació 
El president de la província de Milà, Guido Podestá, ha establert que a la ciutat i a la resta de la província, els cotxes hauran 
de circular a un màxim de 70 quilòmetres per hora a les carreteres provincials i locals a partir d’aquest proper  dilluns, per 
afrontar l'emergència de contaminació ambiental que supera ja els 98 micrograms per metre cúbic de pols en suspensió 
(PM10) a la ciutat, gairebé el doble del límit permès per la Unió Europea, segons informa el diari 'Corriere della Sera'. 
Així mateix, l'Ajuntament de Roma ha establert que aquest divendres, per cinquè dia consecutiu, els vehicles més 
contaminants no podran accedir a la 'zona verda' del centre de Roma. La mesura ha estat aprovada per contenir els nivells 
de pols en suspensió (PM10), que supera el límit de 50 mil·ligrams per metre cúbic en les últimes 24 hores en tota la ciutat. 
Per la seva banda, el grup ecologista Legambiente ha assenyalat que a l'interior del Coliseu de Roma, els visitants respiraven 
prop de 90,2 micrograms per metre cúbic de PM10, un nivell de contaminació que supera en gairebé el triple el límit 
establert per la Unió Europea. 

 
No obstant això, Milà i Roma no són les úniques ciutats d'Itàlia que 
superen els límits establerts. Segons un estudi del grup ecologista 
'Legambiente', 48 ciutats principals d'Itàlia han superat el límit diari de 50 
micrograms per metre cúbic de pols en suspensió (PM10) permès per les 
normes europees. 
 
Aquest informe afirma que en els primers llocs de contaminació ambiental 
es troben ciutats com Torí, Nàpols i Ancona, que superen en gairebé el 
doble els nivells de PM10 permesos per la Unió Europea, que ja ha posat 
en alerta a ciutats com Milà, Torí, Bolonya, Florència i Venècia.  
 
Legambiente ha denunciat també que ciutats com Florència, Bolonya, 
Venècia o Torí no han respectat el límit màxim de 35 dies de saturació en 
un any que la Unió Europea concedeix a les ciutats abans de començar 
un procediment d'infracció per la pol·lució ambiental. 
 

Foto: europapress  
A més, el grup ecologista assenyala que el principal responsable de la contaminació ambiental a les ciutats de Milà, Torí o 
Pàdua és el tràfic. Per això, ja van dos diumenges que l'Ajuntament de Milà estableix que els ciutadans vagin a peu al centre 
de la ciutat, una mesura ja establerta a Roma des de fa algun temps. 
 
Finalment, l'estudi subratlla que la principal font de contaminació als centres urbans deriva dels transports, que produeixen 
el 50 per cent de la contaminació per PM10 a Roma i el 84 per cent d'òxid de nitrogen a la ciutat de Nàpols. 
 
Font:  
Europapress (11 febrer 2011) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-milan-limita-70-kilometros-hora-velocidad-carreteras-
locales-afrontar-contaminacion-20110211110247.html 
 
La planta sagrada dels inques, desafia els cultius transgènics del gegant Monsanto 
Pànic entre agricultors d'Estats Units. La transnacional de llavors transgèniques no sap què fer amb l’ amarant (kiwicha) que 
va acabar amb cultius de soia.A Estats Units els agricultors han hagut d'abandonar cinc mil hectàrees de soia transgènica i 
altres cinquanta mil estan greument amenaçades. 
 
Aquest pànic es deu a una “mala herba”, l’ amarant (coneguda al Perú com kiwicha) que va decidir oposar-se a la 
transnacional Monsanto, tristament cèlebre per la seva producció i comercialització de llavors transgèniques. 
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En 2004 un agricultor d'Atlanta va comprovar que alguns brots de 
amarant resistien al poderós herbicida Roundup. Els camps 
víctimes d'aquesta invasora “dolenta herba” havien estat 
sembrats amb grans Roundup Ready, que contenen una llavor 
que ha rebut un gen de resistència a l'herbicida. 
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Des de llavors la situació ha empitjorat i el fenomen s'ha estès a 
Carolina del Sud i del Nord, Arkansas, Tennessee i Missouri. 
Segons un grup de científics britànics del Centre per a l'Ecologia i 
la Hidrologia, s'ha produït una transferència de gens entre la 
planta modificada genèticament i algunes herbes indesitjables 
com l’ amarant. 
 
Aquesta constatació contradiu les afirmacions dels defensors dels 
organismes modificats genèticament (OMG): una hibridació entre 
una planta modificada genèticament i una planta no modificada 
és simplement “impossible”.  
 
Segons el genetista britànic Brian Johnson, “n'hi ha prou amb un sol encreuament assolit entre diversos milions de 
possibilitats. Una vegada creada, la nova planta posseeix un enorme avantatge selectiu i es multiplica ràpidament. El potent 
herbicida que s'utilitza aquí, Roundup, a força de glifosat i d'amoni, ha exercit una pressió enorme sobre les plantes, que 
han augmentat encara més la velocitat de l'adaptació”. Així, pel que sembla un gen de resistència als herbicides ha donat 
naixement a una planta híbrida sorgida d'un salt entre el gra que se suposa protegeix i l'humil amarant, que es torna 
impossible d'eliminar. 

 
Foto: Bligoo 

L'única solució és arrencar a mà les males herbes, com es 
feia abans, però això ja no és possible donades les enormes 
dimensions dels cultius. A més, en estar profundament 
arrelades, aquestes herbes són molt difícils d'arrencar amb 
el que, simplement, les terres van ser abandonades. 

Foto: Planetsave

 
Transgènics suporten un efecte bumerang  
El diari anglès The Guardian publicava un article de Paul 
Brown que revelava que els gens modificats de cereals 
havien passat a plantes salvatges i creat un “supergra” 
resistent als herbicides, alguna cosa “inconcebible” per als 
defensors de les llavors transgèniques. 
 
Resulta divertit constatar que l’ amarant o kiwicha, 
considerada ara una planta “diabòlica” per a l'agricultura 
genètica, és una planta sagrada per als inques. Pertany als 
aliments més antics del món. Cada planta produeix una 
mitjana de 12.000 grans a l'any i les fulles, més riques en 
proteïnes que la soia, contenen vitamines A i C, i sals 
minerals.  
 
 

Així aquest bumerang, retornat per la naturalesa a la transnacional Monsanto, no només neutralitza  aquest depredador, 
sinó que instal·la en els seus dominis una planta que podria alimentar la humanitat en cas de gana. Suporta la majoria dels 
climes, tant les regions seques com les zones de monsó i les terres altes tropicals, i no té problemes ni amb els insectes ni 
amb les malalties, la qual cosa significa que mai necessitarà productes químics. 
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Chevron-Texaco haurà de pagar més de US$9.000 milions per danys ambientals a Equador 
La justícia equatoriana va condemnar aquest dilluns a Chevron a pagar una milionària multa per danys ambientals a 
l’Amazonia equatoriana ocorreguts durant 13 anys d'explotació realitzada per Texaco, empresa que la multinacional 
petrolera nord-americana va comprar en 2001.  
 
El jutge del cas, Nicolás Zambrano, va dir que la petrolera nord-americana ha de cancel·lar uns US$ 8.646 milions a les 
comunitats indígenes per concepte de danys al medi ambient.  
 
Chevron a més haurà de pagar un 10% addicional per reparació de danys a nom de les comunitats afectades.  
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En un comunicat emès als mitjans després de conèixer la sentència, l'advocat de la part demandant, Pablo Fajardo, va dir 
que els pobles de la Amazonia Nord "hem batallat jurídicament per aconseguir que l'empresa Chevron, abans Texaco, 
respongui pel seu crim i pagui el cost econòmic per a la reparació del dany ambiental causat".  
 
Els habitants de la zona es queixen de la contaminació que van generar les explotacions petroleres. 
 "Com podem apreciar, aquesta summa és insignificant, per reparar el veritable crim ambiental, social, cultural i humà 
causat per Chevron, no obstant això, és un gran pas que hem donat cap a la cristal·lització de la justícia", va agregar 
Fajardo. 
Per la seva banda, Chevron va afirmar que "la fallada de la cort equatoriana és il·legítim i inaplicable. És producte d'un frau i 
totalment contrari al que addueix l'evidència científica i legítima. Chevron apel·larà aquesta decisió a l'Equador i espera que 
prevalgui la justícia. 
 
 "Tant les corts a Estats Units com els tribunals internacionals ja han pres mesures per prevenir l'aplicació de la sentència 
emesa per la cort equatoriana. Chevron entén que la decisió pronunciada avui no és aplicable en cap cort que s' aculli a 
l'Estat de Dret", va agregar la companyia.  
 
Decisió  
La sentència contra Chevron es coneix tres dies després que una taula  de la Cort Permanent d'Arbitratge de l'Haia prohibís 
temporalment l'aplicació de qualsevol sentència que s'emeti en contra la companyia petrolera. Pablo Fajardo, l'advocat dels 
demandants, va dir que la multa seria de US$ 8.000 milions.  
 
El setembre de 2009, Chevron va presentar una demanda d'arbitratge davant aquest tribunal conforme al Tractat d'Inversió 
Bilateral entre Estats Units i Equador.  
L'empresa nord-americana considera que l'Estat equatorià no ha complert amb els acords signats en la dècada del 90 que 
van alliberar a Texaco de qualsevol obligació futura després d'haver remeiat un terç de les piscines construïdes per a les 
deixalles de l'explotació petrolera.  
 
Segons l'acord al que al·ludeix la companyia, les piscines de petroli que encara queden a la província de Sucumbiu-vos –més 
de 260- són responsabilitat de l'estatal Petroecuador, ja que l'Estat tenia en el moment d'acabar el contracte petroler el 
paquet majoritari del consorci.  
 
També la setmana passada, un jutge de Nova York –en la tercera aresta legal del litigi- va emetre una ordre temporal de 
restricció que impedeix els demandants cobrar compensacions per fer complir qualsevol decisió judicial. 
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Unió Europea: 
 
El Tribunal de Justícia de la UE avala que es pugui multar a les aerolínies que superin el límit de soroll 
Els Estats membres poden multar a les aerolínies que superin els nivells sonors màxims mesurats arran de terra a les zones 
urbanes properes als aeroports, segons el dictamen de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE), 
Pedro Cruz Villalón. Aquesta decisió ressalta que la tutela dels drets fonamentals, en particular del dret fonamental a la vida 
privada familiar i del domicili i del dret de protecció del medi ambient, justifiquen l'adopció de tals mesures. 
 
El dictamen es refereix al cas de l'aerolínia DHL, multada en 2007 amb 56.000 euros per les autoritats belgues per superar 
els nivells de soroll en l'aeroport de Brussel·les en horari nocturn. La companyia va recórrer amb l'argument que la 
reglamentació regional que serveix de fonament a les infraccions que se li imputen és contrària a dret, ja que utilitza com a 
criteri de mesura del soroll els nivells sonors arran de terra i no en la font. La justícia belga va consultar el cas al TUE. 
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Cruz Villalón recorda que la Carta 
dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea (UE) recull el dret 
fonamental a la vida privada, 
familiar i del domicili, al mateix 
temps que reconeix expressament 
un dret de protecció del medi 
ambient. A més, l'advocat general 
assenyala que el Tribunal Europeu 
de Drets Humans no només ha 
declarat en reiterades ocasions que 
la contaminació acústica forma part 
del medi ambient, sinó que també 
ha reconegut que les emissions 
sonores causades per les aeronaus 
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justifiquen, i en ocasions exigeixen, l'adopció de mesures actives de protecció a càrrec dels Estats. 
 
L'advocat general del TUE considera que la normativa comunitària permet l'adopció de mesures de lluita contra el soroll en 
els aeroports diferents a les expressament previstes en aquesta normativa. "En cas contrari, es produiria una sort de paràlisi 
en la lluita estatal contra la contaminació acústica, la qual cosa privaria als Estats de tot marge de maniobra en l'exercici de 
les seves polítiques ambientals, urbanístiques i sanitàries", conclou. 
 
L'opinió de l'advocat general no vincula el Tribunal de Justícia de la UE, encara que aquest sol seguir les seves 
recomanacions en el 80% dels casos. Els jutges comencen ara a deliberar i la sentència es dictarà en un moment posterior. 
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La CE crea l’ 'Eurofulla', una etiqueta que certificarà productes elaborats ecològicament a partir de juliol 
La Comissió Europea (CE) acaba de crear l’'Eurofulla', un nou logotip obligatori que s'emprarà a partir de juliol i que 
certificarà aquells productes produïts en la Unió Europea de manera respectuosa amb el medi ambient, segons informa 
l'últim butlletí de la publicació especialitzada en RSC, comunicaRSE.  
 
Així, aquesta etiqueta garantirà que, com a mínim, un 95 per cent dels seus ingredients s'han elaborat de manera ecològica, 
a més d'altres aspectes com el compliment de les normes fixades en el pla d'inspecció oficial o el fet de no contenir 
organismes modificats genèticament (OMG), entre d’altres. 
 
Fins ara, adjuntar una etiqueta que assenyalés aquesta procedència era una 
mesura voluntària, però a partir de juliol serà obligatori adjuntar aquest 'logotip 
verd amb els estels blancs de la UE, repartides en forma de fulla d'arbre. Els 
consumidors podran reconèixer així millor els productes ecològics fets en els 
Estats membres sense necessitat de logotips específics de cada país. 

Foto: Medioambiente.net

 
A més, un altre dels objectius és evitar la confusió entre els consumidors ja que 
els productes que no s'elaborin d'acord a les normes ecològiques ja no podran 
utilitzar qualsevol terme del tipus ecològic, bio, ressò, etc., ni tan sols l'ús 
d'aquests apel·latius en marques registrades, o la seva aparició a l'etiquetatge o 
a la publicitat.  
 
No obstant això, al costat de l'etiqueta es podran col·locar altres distintius de 
caràcter privat, regional o nacional. Els productes hauran de portar el nom de 
l'últim operador que ho va gestionar, ja sigui el productor, el transformador o el 
venedor, així com el nom i el codi de l'organisme d'inspecció.  
 
A més, l'etiqueta haurà d'indicar el lloc en el qual es van produir les matèries primeres agrícoles ("UE", "no-UE" o el nom del 
país, dins o fora de la UE, on el producte o els seus ingredients es van conrear). 
  
Els productes ecològics de tercers països no tindran obligació de portar aquesta etiqueta, però la seva distribució al mercat 
comú europeu només estarà permesa si s'han elaborat i controlat en condicions similars a les de la UE. En concret, el nou 
etiquetatge s'aplicarà a productes sense processar, aliments preparats, pinso per a animals, i llavors i material de 
reproducció, quedant exclosos els productes per a la caça i la pesca d'animals salvatges. Així mateix, per obtenir l'etiqueta 
els productors hauran de passar per un període d'adaptació de dos anys com a mínim. 
 
Més de 3.000 europeus van enviar la seva proposta de logotip 
  
L'adopció del nou logotip és una de les iniciatives contemplades després de l'entrada en vigor, l'1 de gener de 2009, del nou 
reglament europeu per a la producció, control i etiquetatge de productes ecològics. En aquest sentit, el mercat dels 
productes ecològics creix a un ritme anual d'entre un 10 i un 15 per cent, i l'aportació dels aliments ecològics al total del 
mercat alimentari europeu es va incrementar del 0,5 al 4 per cent entre 1997 i 2006. 
  
L'elecció del nou logotip ha estat un procés que ha comptat amb la participació d'un total de 3.422 participants, que van 
enviar la seva proposta de disseny. El jurat, el qual comptava entre els seus membres amb  el ciclista Miguel Indurain, va 
preseleccionar tres finalistes perquè poguessin ser triats per Internet. Després d'un període de votació de dos mesos, el 
disseny de l'estudiant alemany Dusan Milenkovic, va obtenir el 63 per cent dels més de 130.000 vots. 
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Blat de moro transgènic: a Bulgària ja no et volen 
Quan podrem posar el mateix titular per a una notícia d'Espanya? Bulgària, un 
altre país més que diu que no al cultiu del blat de moro transgènic de la 
multinacional Monsanto prohibint el seu cultiu. Es tracta del MON810, el mateix 
blat de moro insecticida que se sembra a Espanya, unes 76.000 hectàrees, 
l'únic país que ho conrea a gran escala amb objectius comercials. 

 
Foto: Greenpeace 

 
I en aquest espai, volem felicitar per aquesta notícia a la població búlgara, que 
rebutja en un 97% els organismes modificats genèticament. Felicitats a 
Miroslav Naydenov, responsable búlgar de la cartera del Ministeri d'Agricultura 
per tirar per terra propostes que permetien la contaminació en pinsos animals, 
felicitar-lo també per respectar a aquest percentatge aclaparador de persones 
que diuen NO als transgènics. 
  
Esperem que el següent pas sigui la prohibició de la patata transgènica 
Amflora. Però de moment, van per bon camí. 
  
Quan aconseguirem aquesta anhelada moratòria a Espanya? Quan aconseguirem que des del Ministeri de Medi ambient, 
Rural i Marí s'escolti a totes les persones que rebutgem aquest cultiu a Espanya? Ja ho hem dit en multitudinàries 
manifestacions (8.000 a Saragossa i 15.000 a Madrid), ja ho diu el propi eurobaròmetre (a Espanya la major part de la 
ciutadania pensa que l'alimentació transgènica és “fonamentalment antinatural” i solament 35% volen que s'animi la seva 
producció), fins i tot el milió de signatures lliurats a la Comissió Europea contra la seva política de transgènics el passat mes 
de desembre, etc... 
 
Moltes iniciatives, un únic objectiu: Moratòria al blat de moro MON810 ja! 
  
I no és una utopia. Ni molt menys. Anteriorment, països com Àustria, Grècia, Itàlia, Hongria, Romania, Polònia, França, 
Alemanya i Irlanda han desenvolupat iniciatives per frenar el cultiu de transgènics. I la Regió Autònoma de Madeira, 
Portugal, s'ha convertit en la primera regió europea lliure de transgènics reconeguda de forma oficial. 
Com a Bulgària, volem que els nostres representants polítics recullin les nostres demandes, protegeixin la nostra agricultura, 
el nostre medi ambient i la salut de les persones. 
 
Per això avui un grup d'11 organitzacions han escrit a la ministra per dir-li que si realment vol una agricultura “verda” i 
sostenible (tal com afirma en els mitjans), ha de paralitzar immediatament les sembres de MON 810 al nostre país. 
 
Font: 
Greenpeace (8 febrer 2011) 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/maz-transgnico-en-bulgaria-ya-no-te-quieren/blog/33242 
 
Hackers informàtics desmantellen el sistema de venda de drets d'emissió de CO2 
La Comissió Europea va suspendre ahir a la UE el comerç al comptat de drets d'emissió de CO2, peça clau de la política 
europea de lluita contra el canvi climàtic, després dels robatoris perpetrats en cinc Estats membres. Sospita d'hackers 
informàtics i del descuit de treballadors de les empreses propietàries d'aquests crèdits. Els intercanvis no seran possibles fins  
dimecres com aviat. 
 
Per aleshores, l'Executiu comunitari espera que els Vint-i-set, 
responsables de la seguretat del sistema, hagin reforçat els controls.  

 
Foto: Euractiv 

 
Maria Kokonnen, portaveu d'Acció climàtica de la Comissió, ha 
subratllat avui que 14 Estats membres sofreixen deficiències de 
seguretat, però no ha precisat de quins es tracta, perquè això podria 
ajudar als pirates a perpetrar més atacs. Demà es mantindrà una 
reunió amb representants dels Governs nacionals per aclarir quina és 
la situació, determinar quins països presenten problemes i prendre 
mesures per solucionar-los. 
 
Com és lògic, tot apunta al fet que tenen aquestes mancances els 
cinc atacats -Àustria, República Txeca, Grècia, Polònia i Estònia-, a 
més d'Alemanya, que va sofrir un incident similar anteriorment. A 
República Txeca, s'han robat títols per un valor de 7 milions d'euros, 
segons la portaveu. 
  
En qualsevol cas, fonts comunitàries han subratllat que el ciber-atac 
afecta només a una part molt petita del volum total del comerç de 
drets a la Unió.  
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Els pirates han aconseguit entrar en els registres nacionals on s'emmagatzemen els drets. Una de les hipòtesis sobre les 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/maz-transgnico-en-bulgaria-ya-no-te-quieren/blog/33242


quals treballa Brussel·les és que treballadors de les empreses titulars d'aquests drets hagin donat, per distracció o 
negligència en els controls pertinents, les seves claus d'accés a hackers que suplantaven la identitat d'una altra persona.  
La Comissió va a preguntar als Estats membres quines accions  s’emprendran per garantir la seguretat del sistema, i fins 
que no tingui proves que s'han dut a terme, no autoritzarà la reactivació del comerç de drets d'emissió.  
Aquesta no és la primera vegada que es produeix un incident d'aquest tipus. L'any passat ja va haver-hi algun cas aïllat, 
però Brussel·les no va suspendre el comerç. El que afecta actualment alguns Estats membres és més greu, ja que hi ha 
molts atacs, per la qual cosa Brussel·les sí ha decidit tallar els intercanvis, encara que només al mercat al comptat -ja que és 
on estan produint-se els fraus- i no en el de futurs, on les operacions es fan a termini. 
 
Font:  
EurActiv (21 gener 2011) 
http://www.euractiv.es/noticias/cambio-climatico/noticia.php?noticia=2386 
 
Demanen a Barroso fer mesa política per acabar amb la sobreexplotació pesquera 
La Política Pesquera Comuna (PPC) ha mostrat la seva incapacitat a prevenir la sobreexplotació dels recursos pesquers, la 
sobrecapacidad de la flota i la dependència de les subvencions. El resultat és un sector en declivi on el desembarcament de 
captures i el nombre de pescadors en actiu no para de caure. Ecologistes en Acció ha sol·licitat al President de la Comissió, 
voluntat política i fermesa per revertir la situació actual. 
 
Ecologistes en Acció juntament amb altres organitzacions ecologistes ha remès una carta al President de la Comissió 
Europea, José Manuel Barroso, per garantir el seu suport a una reforma integral de la Política Pesquera Comuna de la UE.  
 
En aquesta reforma ha de prevaler una visió de sostenibilitat en el temps que contraresti l'enfocament a curt termini que 
preval actualment. En el cas de conflicte entre qualsevol tipus d'objectiu polític, la futura PPC ha de donar prioritat als 
aspectes ambientals. Assegurar la recuperació de les poblacions de peixos i ecosistemes marins sans és una condició prèvia 
per aconseguir la sostenibilitat econòmica i social de la pesca a la UE.  
 

Així mateix, l'organització ecologista ha sol·licitat a Barroso que 
la futura PPC se centri en els beneficis a mitjà i llarg termini, és 
a dir en 2020, i no 2013. La reforma de la PPC té el potencial de 
revertir l'actual tendència i així contribuir significativament a 
l'estratègia de protecció de la biodiversitat de la UE pel 2020.  

 
Foto: Greenpeace

 
Les poblacions de peixos sanes contribueixen a la prevenció de 
pèrdua de biodiversitat i a més, a llarg termini, ofereixen 
captures més constants, de major grandària i a un cost menor, 
millorant així l'ocupació en la pesca i en les indústries 
relacionades. 
 
La carta també assenyala que la Comissària de Pesca i 
d'Assumptes Marítims, Maria Damanaki, ha fet grans progressos 
en aquesta adreça.  
 
 

No obstant això, a les organitzacions signatàries d'aquesta carta els preocupa que mentre avança la redacció de la nova 
PPC, alguns Estats Membre estan pressionant perquè l'element crucial d'aquesta reforma, preservar la salut ambiental dels 
ecosistemes marins, quedi exclòs. Es requereix la implicació personal de Barroso perquè consagri en la proposta la 
sostenibilitat ambiental com a principi fonamental sense el qual la sostenibilitat econòmica i social seria impossible 
d'aconseguir. 
 
Font:  
Ecologistas en Acción (11 febrer 2011) 
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http://www.ecologistasenaccion.org/article19741.htm
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Substàncies químiques / REACH: per primera 
vegada, sis substàncies perilloses seran 
prohibides a la UE 

Foto: CC.OO.

Sis substàncies extremadament preocupants seran 
prohibides en els propers tres a cinc anys, amb 
l'excepció de les autoritzacions que s'hagin atorgat a 
empreses concretes per utilitzar-les.  
 
Aquestes substàncies són cancerígenes o tòxiques 
per a la reproducció, o bé persisteixen en el medi 
ambient i s'acumulen en els organismes vius. Les 
empreses que vulguin vendre o utilitzar aquestes 

http://www.euractiv.es/noticias/cambio-climatico/noticia.php?noticia=2386
http://www.ecologistasenaccion.org/article19741.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article19741.html


substàncies hauran de demostrar que han pres les mesures de seguretat exigides per controlar adequadament els perills, o 
que els beneficis per a l'economia i la societat compensen els riscos. En cas que existeixin substàncies o tècniques 
alternatives factibles, caldrà presentar també un calendari per a la substitució.  
 
La decisió d'avui de la Comissió arriba després de la primera fase de registre i notificació de les substàncies químiques i 
forma part de REACH, la iniciativa europea per a la seguretat de l'ús de les substàncies químiques.  
 
Antonio Tajani, vicepresident de la Comissió Europea i comissari d'Indústria i Empresa, ha declarat que “la decisió d'avui és 
un exemple de l'èxit de l'aplicació de REACH i de com la sostenibilitat es pot combinar amb la competitivitat. Animarà a la 
indústria a desenvolupar alternatives i impulsar la innovació”. 
 
El comissari de Medi ambient, Janez Potočnik, ha afegit que “avui dia les substàncies químiques són per tot arreu i algunes 
poden ser molt perilloses. La decisió d'avui és un pas important cap a la millor protecció de la nostra salut i del medi 
ambient”. 
 
Sis substàncies extremadament preocupants han estat retirades avui de la llista de substàncies candidates a l'autorització, 
coneguda com a annex XIV, d'acord amb el Reglament REACH [Reglament (CE) nº 1907/2006 relatiu al registre, l'avaluació, 
l'autorització i la restricció de substàncies i preparats químics]. Les substàncies de l'annex XIV no es poden comercialitzar ni 
utilitzar sense ser expressament autoritzades per a un ús específic. 
 
Les mesures adoptades constitueixen un primer pas en l'aplicació del requisit d'autorització establert pel Reglament REACH. 
Formen part d'un procés en curs en el qual s'aniran afegint altres substàncies a l'annex XIV. 
 
L'objectiu és garantir que els riscos de les substàncies extremadament preocupants es controlin adequadament i que 
aquestes substàncies vagin sent substituïdes per alternatives econòmicament i tècnicament viables. Per això, la Comissió té 
la intenció de proposar la inclusió altres substàncies extremadament preocupants conegudes a la llista de candidates.  
 
La Comissió i l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics estan totalment decidides a aconseguir aquest objectiu 
amb el compromís actiu dels Estats membres. 
 
Les sis substàncies químiques següents són les primeres que s’inclouen a l’annex XIV: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilè (mesc 
de xilè), 4,4'-diaminodifenilmetà (MDA), hexabromociclododecà (HBCDD), ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP), ftalat de 
butilbenzil (BBP) i ftalat de dibutil (DBP). 
 
Font:  
Europa (17 febrer 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/196&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
en 
 
La UE demana explicacions sobre els pinsos espanyols 

 
La Comissió Europea ha demanat avui un dictamen motivat que 
urgeix a Espanya a explicar les mesures concretes que ha pres per al 
control de les substàncies indesitjables als pinsos.  

Foto: Euractiv 

 
La normativa estableix nivells màxims per determinades substàncies, 
a fi de garantir que els aliments siguin saludables. Si no es produeix 
una resposta satisfactòria en el termini de dos mesos, el país pot 
haver de respondre davant el Tribunal de Justícia de la UE. 
 
La Directiva 2009/141/CE estableix un conjunt de límits per als nivells 
de determinades substàncies als pinsos, tals com  metalls pesats, 
pesticides i impureses botàniques, a fi d'assegurar que el producte 
alimentari final sigui segur.  
 
Els Estats membres tenien fins a l'1 de juliol de 2010 per aplicar la 
norma, obligació que Espanya no va complir. 
 
 

En el dictamen, la Comissió ha ressaltat que, per a la consecució d'una ramaderia sana i de qualitat a tots els Estats 
membres, "és essencial l'ús de pinsos adequats", per la qual cosa la presència de substàncies perilloses "està prohibida o 
restringida a uns nivells determinats". 
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Brussel·les va engegar el passat any un procediment d'infracció, que es va iniciar amb l'enviament d'una carta a les 
autoritats del país. Avui ha donat començament la següent fase del procediment amb una resolució en la qual s'emplaça a 
Espanya al fet que realitzi les accions pertinents per al compliment de la legislació vigent en el termini de dos mesos. En cas 
contrari, la Comissió podria recórrer al Tribunal de Justícia de la UE. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/196&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/196&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 
La reacció espanyola ha estat immediata: avui mateix, el ministeri de la Presidència ha expedit una ordre que incorpora els 
preceptes de la Directiva a l'ordenament intern. Falta saber si la Comissió considerarà suficient aquesta mesura. 
 
Font:  
EurActiv (16 febrer 2011) 
http://www.euractiv.com/en/climate-environment 
 
Espanya: 
 
El Tribunal Suprem dóna la raó a WWF Espanya amb la sentència del cas Fertiberia 
El Tribunal Suprem ha dictat una sentència històrica confirmant la caducitat de la concessió que autoritzava a l'empresa 
Fertiberia l'ús del litoral andalús per a l'abocament de fosfoguixos. El Fons Mundial per al Medi ambient (WWF) Espanya 
venia denunciant davant el Ministeri de Medi ambient aquest greu episodi de contaminació i exigint el compliment de la Llei 
de Costes des de fa més de deu anys. 
El Tribunal Suprem, a la seva sentència de 10 de febrer de 2011, sosté que la declaració de caducitat de la concessió 
atorgada a Fertiberia va ser fundada ja que va realitzar o va consentir activitats no contemplades al títol concessional. 
  
Aquesta sentència dóna la raó a WWF Espanya (part demandada en aquest recurs de cassació), qui va començar a treballar 
en aquest cas fa ara deu anys i que sempre ha defensat que les activitats desenvolupades a la maresma de Huelva eren 
perjudicials per al mitjà natural, no estaven autoritzades i incomplien la Llei de Costes. 
 
Tots els motius de cassació invocats per Fertiberia per anul·lar la sentència de l'Audiència Nacional van ser desmuntats pel 
Tribunal Suprem, que afirma que “si bé sobre el litoral conflueixen competències de diferents administracions, aquestes han 
de coordinar-se, i s'ha de respectar la competència sobre protecció del domini públic marítim–terrestre que correspon a 
l'Estat”. D'aquesta manera, de cap manera la Comunitat Autònoma d'Andalusia podia autoritzar a Fertiberia les modificacions 
que va realitzar en la concessió.  
 
La Sentència critica l'actuació del Ministeri de Medi ambient i la seva Direcció general de Costes per la seva “passivitat en la 
defensa i protecció del domini públic”, però declara que aquesta inactivitat “no pot ocultar la responsabilitat de Fertiberia 
pels incompliments del títol concesional”. 

  
Quant a l'al·legació de Fertiberia que les maresmes han perdut 
les seves característiques naturals i són ja irrecuperables, el 
Tribunal Suprem remitent a la Sentència de l'Audiència Nacional 
que va declarar que els béns de domini públic ho són segons la 
seva naturalesa originària i que per llei s'inclouen les maresmes, 
tot i que, per qualsevol causa, hagin perdut les seves 
característica naturals. 

Foto: Publico.es 

 
Juan Carlos del Olmo, Secretari General de WWF Espanya, va 
declarar que “és un fet històric, després de més de deu anys de 
batalla legal considerem històrica aquesta sentència per el  
moment en què es dicta. Quan des de tots els fronts s'ataca la 
Llei de Costes per permetre la privatització i degradació del 
litoral, el Tribunal Suprem demostra que no permetrà actuacions 
no conformes amb la llei en les nostres costes”. 
  
 

“La sentència deixa clara la inacció i passivitat de l'administració durant anys en el cas Fertiberia i l'obligació d'aquesta 
empresa contaminant a retornar la zona al seu estat original”, va concloure del Olmo. 
 
Font:  
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Foto: Ecología Verde

Ecoestrategia (22 febrer 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-15 
 
Aguilar assumeix la presidència del PNUMA amb el compromís de 
garantir una "efectiva participació" de la societat civil  
La ministra del MARM defensa una "transició justa cap a un nou model de 
creixement que tingui com a senyal d'identitat la sostenibilitat i que 
garanteixi el benestar de la població mundial". 
 
La presidenta destaca el paper fonamental del PNUMA per avançar en els 
debats sobre governança ambiental i sobre economia verda de cara a 
Rio+20. 
 
La ministra de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí, Rosa Aguilar, ha estat 

http://www.euractiv.com/en/climate-environment
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-15


triada aquest matí Presidenta del 26º període de sessions del Consell d'Administració/ Fòrum Mundial de Ministres del 
Programa de Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA). A Nairobi (Kenya), a la seva declaració d'acceptació d'aquesta 
responsabilitat per als propers dos anys, Aguilar s'ha compromès a treballar per garantir una "efectiva participació de la 
societat civil" en els àmbits de decisió del PNUMA. 
 
El PNUMA és el principal òrgan dins del sistema de Nacions Unides per al medi ambient i té com a missió "dirigir i encoratjar 
la participació en la cura del medi ambient inspirant, informant i donant a les nacions i als pobles els mitjans per millorar la 
qualitat de vida sense posar en risc les de les futures generacions". 
 
En aquest context, Rosa Aguilar ha defensat la necessitat de "apropar a l'opinió pública la noció del medi ambient com 
alguna cosa intrínsecament lligat a l'esfera més íntima, a la vida, als drets i llibertats de l'ésser humà". "Solament si som 
capaços de veure aquest vincle tindrem èxit en els nostres esforços per aconseguir una economia verda, una governança 
ambiental internacional equilibrada i eficaç i una agenda compromesa en cadascun dels camps d'actuació del PNUMA", ha 
assenyalat la ministra.  
 
En aquesta línia, Aguilar ha considerat que la millor manera de facilitar aquest acostament és "garantir una efectiva 
participació de la societat civil, en particular, ONGs, sindicats i els joves, són imprescindibles per guanyar el futur". "El canvi 
cap a un desenvolupament sostenible requerirà la complicitat i el suport de tots ells i de la participació també del sector 
privat", ha afegit, al mateix temps que ha incidit a impulsar el paper de les dones i enfortir la igualtat de gènere, "que és el 
que ens permetrà oferir una perspectiva integradora de la gestió de les polítiques".  

 
La nova presidenta del Consell d'Administració del PNUMA ha 
apostat per una "transició justa cap a un nou model de 
creixement que tingui com a senyal d'identitat la sostenibilitat i 
que garanteixi el benestar de la població mundial creixent sense 
que això suposi una major demanda i pressió sobre recursos i 
preus". Tenint en compte que l'any 2050 hi haurà 9.000 milions 
d'habitants al planeta enfront dels 6.400 actuals, Aguilar ha 
insistit que cal aprofundir en l'anàlisi d'aspectes com la 
seguretat alimentària, la volatilitat dels preus i una agricultura 
que contribueixi des de l'adaptació i mitigació a la lluita contra 
el canvi climàtic. 

       

 
 
 

Foto: PNUMA 

 
En aquest context és on la ministra ha subratllat l'important 
paper que el PNUMA "pot i ha de realitzar" de cara als debats 
de la propera Conferència de Nacions Unides sobre 
desenvolupament sostenible que se celebra en 2012, un horitzó 
pel qual serà especialment important avançar en els debats ja 
iniciats sobre gobernança ambiental i sobre economia verda.  
 
La nova cita a Rio de Janeiro se celebrarà 20 anys després que 
els líders mundials es reunissin a la ciutat brasilera per tractar 
del concepte i les implicacions del "desenvolupament 
sostenible".  
 

"El PNUMA ens ha d'ajudar a donar clars senyals de l'oportunitat i els múltiples beneficis que genera l'economia verda per a 
totes les nacions, especialment les més desfavorides i la seva important contribució per a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni", ha assenyalat Aguilar, qui ha afegit que "amb un PNUMA enfortit, amb un programa 
mundial en el qual el medi ambient és un punt més central que mai i amb un món que busca solucions innovadores i 
àmplies per a les crisis mundials actuals, tenim tots els ingredients adequats per intentar que aquest període de sessions del 
Consell/Fòrum marqui una diferència per al món i les nostres vides". 
 
Amb els bons resultats en 2010 dels treballs en els cims de Nagoya i Cancun en matèria de biodiversitat i canvi climàtic, la 
ministra del MARM ha considerat que la cita de Nairobi es presenta com una "oportunitat a aprofitar per posar de manifest 
que és possible construir un sistema de governança sobre temes globals".  
 
Des d'avui i fins dijous, el Consell d'Administració i Fòrum Mundial de Ministres del PNUMA celebra a Nairobi el seu 26º 
període de sessions en el qual es discutirà sobre economia verda i governança ambiental internacional, al mateix temps que 
elaborarà la seva aportació a la Conferència de Desenvolupament Sostenible, Riu+20. 
 
Font:  
MARM (21 febrer 2011)  
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=42087_AH210211 
 
CCAA, organitzacions agràries i cooperatives, federació de caça i asseguradors aborden els problemes 
registrats en la cobertura de danys de la caça sobre l'agricultura  
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La reunió ha permès posar en comú les possibles mesures a adoptar per millorar la gestió dels danys i la seva compensació 
per l’assegurança agrària.  
 
D'acord amb el compromís adquirit pel MARM, avui s'ha reunit, a la seu de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries, el grup 
de treball destinat a analitzar l'abast dels problemes que es vénen registrant en la gestió dels danys provocats per la fauna 
sobre les produccions agrícoles i la recerca de solucions als mateixos.  
 
A aquesta reunió han assistit representants de les Comunitats Autònomes, tant de les unitats responsables d'agricultura com 
de les responsables de la gestió cinegètica, així com representants de les Organitzacions Agràries i de Cooperatives, de la 
Federació de Caça, de les Entitats Asseguradores, i del Ministeri d'Economia i Hisenda. 
  
El Director de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA), Fernando Burgaz, ha exposat les línies bàsiques sobre les 
quals es treballa des del Departament per a la millora de l'actual cobertura dels danys sobre l'agricultura i la participació en 
la seva compensació de tots els sectors interessats. 
 
Els objectius sobre els quals es fonamenten aquestes línies estan centrats en el manteniment de la protecció amb que 
actualment compta l'agricultor, l'augment en la transparència dels procediments de valoració de danys i la participació 
econòmica de les Comunitats Autònomes i dels caçadors en el cost d'aquesta cobertura.  
 
Tal i com s'ha assenyalat, en la reunió, el Departament elaborarà unes propostes concretes d'actuació que seran sotmeses a 
l'aprovació de les diferents institucions interessades, en una propera reunió que serà convocada per a la setmana vinent. 
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Avaluen les estratègies d'adaptació al canvi climàtic a sis conques hidrogràfiques del món, entre elles, la del 
Guadiana 
Un estudi comparatiu en el qual participa la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) analitza les estratègies d'adaptació al 
canvi climàtic en sis conques hidrogràfiques del món, una d'elles la del Guadiana a Espanya. La planificació hidrològica i la 
gestió de l'aigua s'han basat fins ara en la consideració del sistema hidrològic com un sistema estable i estàtic. No obstant 
això, el canvi climàtic implica canvis en el cicle hidrològic i augmenta de manera considerable el nivell d'incertesa a l'hora de 
gestionar els recursos hídrics. 
 
Els investigadors de la UPM han pres part en el projecte "NeWater" (New Approaches to Adaptive Water Management under 
Uncertainty), del sisè Programa Marc de la Comissió Europea (CE), en la realització de la qual s'han comparat diferents 
estratègies d'adaptació al canvi climàtic en sis conques hidrogràfiques del món: tres a Europa (Guadiana, Elba i Rin), dos a 
Àfrica (Orange i Nil) i una a Àsia (Amu Daria). 
 
Els objectius d'aquesta investigació han estat avaluar el nivell de desenvolupament i l'aplicació de diferents mesures que 
faciliten l'adaptació al canvi climàtic, identificar quines són les principals barreres i oportunitats per aquesta adaptació, i 
analitzar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) per afrontar les alteracions climàtiques en les diferents 
conques estudiades. Les mesures d'adaptació considerades a l'estudi comprenen no només les mesures dirigides al canvi 
climàtic, sinó també les incloses en altres tipus de polítiques (agràries, d'aigua, d’infrastructures, etc.), que afavoreixen 
l'adaptació.  
 
Els resultats que es van obtenir a l'estudi indiquen que a les sis conques estudiades el canvi climàtic és ja una realitat. La 
disminució de la disponibilitat d'aigua i l'augment de la freqüència i intensitat de les sequeres són els principals impactes 
esperats en tots els casos. Les polítiques nacionals i internacionals són el principal incentiu per al desenvolupament 
d'estratègies d'adaptació a nivell regional i local. No obstant això, la falta de recursos econòmics, l'escassa cooperació 
horitzontal (entre institucions del mateix nivell o entre sectors) i l'existència de grans incerteses entorn dels impactes i la 
vulnerabilitat a les alteracions del clima, constitueixen importants obstacles per al desenvolupament d’aquestes estratègies, 
assenyala la investigació. 
 
Aquest treball conclou que encara que el procés d'adaptació ha començat ja a totes les conques considerades, el progrés és 
en general lent. L'adaptació al canvi climàtic està reconeguda mundialment com una important prioritat tant des d'un punt 
de vista polític com a social. No obstant això, en comparació de la mitigació, l'adaptació encara requereix una millor 
comprensió i un major nivell de desenvolupament de les estratègies corresponents, apunta. 
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La Fiscalia de Medi ambient insta a les grans ciutats a rebaixar la contaminació 

http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=42046_AH180211
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9255/evaluan_las_estrategias_de_adaptacion_al_cambio_climatico_en_seis_cuencas_hidrograficas_del_mundo_entre_ellas_la_del_guadiana/
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9255/evaluan_las_estrategias_de_adaptacion_al_cambio_climatico_en_seis_cuencas_hidrograficas_del_mundo_entre_ellas_la_del_guadiana/


La Fiscalia de Medi ambient ha emès un ofici pel qual insta a l'Ajuntament de Madrid a reflectir la realitat de la contaminació 
d'aquesta ciutat i a "aplicar mesures" per als problemes de la qualitat de l'aire, en considerar que la normativa en vigor no 
es compleix. 
 
A més, l'estudi no és exclusiu per a la ciutat de Madrid, ja que la Fiscalia de Medi ambient ha conclòs un altre informe sobre 
la qualitat de l'aire de Barcelona i també s'estan elaborant altres estudis d'altres ciutats, encara que de moment no hi ha cap 
altre conclòs. El procediment és el mateix: petició de dades de contaminació atmosfèrica i dels programes engegats per 
avisar a la població i millorar la qualitat de l'aire. 
 
L'ofici remès al Consistori madrileny s'ha emès arran d'un estudi de la Fiscalia de Medi ambient sobre la qualitat de l'aire de 
Madrid amb data de 28 de gener de 2011. Així, han assenyalat que de moment es tracta d'una anàlisi i que en cas de 
reiterat incompliment, "més endavant" es podrien iniciar accions judicials. 
  
Incompliment de les directives europees 
 
Pel que fa a la directiva de Qualitat de l'Aire, la Comissió Europea va enviar el seu últim avís per escrit a Espanya per 
incomplir-la al començament de 2010, i li va advertir que, de continuar amb l'incompliment, el següent pas seria una 
denúncia davant el Tribunal de Justícia comunitari. 
  
Els avisos per incompliment de la Comissió al Govern d'Espanya, responsable de donar la cara davant la Unió Europea, s'han 
referit, principalment, a la contaminació per partícules en suspensió menors de 10 micres (PM10). 
 
Els valors límit de PM10 —partícules en suspensió emeses principalment per les indústries, el tràfic i les calefaccions 
domèstiques— imposen un valor de concentració anual de 40 micrograms per metre cúbic i un valor de concentració diari de 
50 micrograms per metre cúbic, que no ha de superar-se més de 35 vegades per any, i que diverses ciutats espanyoles 
incompleixen sistemàticament des que va entrar en vigor la directiva. 
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Greenpeace protesta per l'estat del parc de Doñana 
Greenpeace es reunirà aquesta tarda a L'Ullastre (Huelva) amb una comissió del Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO 
i amb la Secretaria del Conveni de Ramsar, on els ecologistes exposaran els greus danys que causa al Parc Nacional de 
Doñana els abocaments del pol químic de Huelva, i el perill d'un nou oleoducte per a la refineria Balboa, a Extremadura.  
  
L'organització ecologista porta anys denunciant la 
contaminació que sofreixen els rius Negre i Odiel, 
principalment procedent dels fosfoguixos (residus 
industrials tòxics i radioactius) de Fertiberia acumulats en 
les maresmes, i pels constants abocaments que la refineria 
de CEPSA té a Palos de la Frontera. 
 
A aquests punts negres s'uneix ara un nou projecte per 
construir un oleoducte que des dels límits del Parc 
Nacional de Doñana portaria hidrocarburs fins a la 
província de Badajoz, amb el consegüent increment del 
risc d'accidents i abocaments, ja que implicaria l'arribada 
de més de 100 nous petrolers cada any a les portes del 
Parc. 
 
A més d'aquestes amenaces, Greenpeace també informarà 
al comitè de la UNESCO d'altres perills que qüestionen la 
supervivència de Doñana, com són les extraccions il·legals 
d'aigua subterrània per als cultius de maduixa; els 
abocaments d'aigües residuals urbanes; el dragatge del riu 
Guadalquivir o la contaminació que el desastre de 
Aználcollar i la mina de les Creus suposen per a 
l'ecosistema i la població de la zona. 

 
Foto: Efeverde 

 
“Volem que la UNESCO conegui de primera mà la situació de deterioració que sofreix Doñana, a causa en gran part de la 
política de desistiment de la Junta d'Andalusia, de la qual les mesures d'imatge “verda” buides de contingut estan portant el 
Parc a la vora del col·lapse”, Julio Barea, responsable de la campanya de contaminació de Greenpeace. 
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12Euractiv (20 gener 2011)  

http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9265/la_fiscalia_de_medio_ambiente_insta_a_las_grandes_ciudades_a_rebajar_la_contaminacion/
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9265/la_fiscalia_de_medio_ambiente_insta_a_las_grandes_ciudades_a_rebajar_la_contaminacion/


http://www.euractiv.es/noticias/cambio-climatico/noticia.php?noticia=2412 
 
Protestes al Congrés davant la nova llei fotovoltaica  
El Reial Decret-Llei 14/10, limita les hores en què les plantes fotovoltaiques poden funcionar percebent els incentius que la 
llei establia en el moment en què van invertir en elles milers de persones i empreses.  
 
Greenpeace manifesta el seu total rebuig a l'intent del Govern de limitar les hores en què les plantes fotovoltaiques poden 
funcionar mitjançant el Reial Decret-Llei 14/10, que serà sotmès a la convalidació del Congrés dels Diputats aquest dimecres 
26 de gener. Per a l'organització ecologista aquest decret penalitza econòmicament a les instal·lacions d'energia solar 
fotovoltaica ja existents al nostre país, castigant injustificadament a tots els particulars i empreses que van aconseguir fer a 
Espanya capdavantera mundial d'energia solar.  
 
Greenpeace demana als diputats que eliminin del RD-L 14/10 la limitació d'hores a aplicar a les plantes solars, ja que 
considera que, tal com està, la nova norma té com a finalitat fer fracassar l'energia solar al nostre país, just el contrari del 
que presumeix el president Zapatero quan viatja fora d'Espanya. La limitació del nombre d'hores inclosa en la nova norma 
redueix en un 30%, segons les associacions del sector, la remuneració esperada d'unes 50.000 plantes solars de totes les 
grandàries. Amb això, la política del Govern busca simplement acontentar les exigències de les companyies elèctriques, que 
han decidit eradicar a tots els petits productors que suposen una competència indesitjada per a elles. 
 
“El Govern ha traspassat una línia vermella: a més de fer cada 
vegada més difícils les condicions per els qui vulguin invertir en 
energia solar en el futur, ara va també contra aquells que van 
invertir en el passat, donant-los una punyalada on abans els 
donava palmellades”, ha declarat José Luis García Ortega, 
responsable de projectes d'energia neta de Greenpeace Espanya. 
“Amb aquest decretàs, Zapatero no només vol que les renovables 
deixin de créixer, sinó que pretén esborrar del mapa a les 
instal·lacions existents que aprofiten neta i eficaçment el sol que 
tenim i substitueixen als bruts combustibles fòssils que no tenim”. 
 
Gràcies a l'energia solar, Espanya va arribar a situar-se en 2008 al 
capdavant d'un mercat mundial d'alta tecnologia, atraient 
inversions de tot el món. Però la frenada que ha anat aplicant el 
Govern des de llavors ha fet que s'hagin perdut unes 30.000 
ocupacions en el sector. Mentre Espanya frenava en sec el 
creixement de l'energia solar, Alemanya va recuperar el lideratge, 
instal·lant el 2010 més potència fotovoltaica que mai cap país al 
món. 

 
Foto: Fotovoltaica.info 

 
Greenpeace recorda que el dèficit tarifari és resultat d'una política inventada pel Govern del PP, que el PSOE mai es va 
atrevir a esmenar, de desvincular les tarifes elèctriques dels costos de l'electricitat. El dèficit es va generar abans que les 
energies renovables, sobretot la fotovoltaica, tinguessin cap pes. “Si el motiu del decret contra l'energia solar fos econòmic, 
no s'hauria aprovat fa ben poc un decret per donar una cosina al carbó nacional. Tampoc s'entén que es retalli l'energia 
solar i alhora s'aprovin deu projectes per a la recerca de petroli en les nostres aigües”, adverteix José Luis García. 
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La majoria dels zoos espanyols no compleix els estàndards mínims de benestar animal 
La major part dels parcs zoològics a Espanya no compleixen "els estàndards mínims" de benestar animal, tal com 
reflecteixen els resultats preliminars d'un estudi pilot de la Fundació Born Free iniciat fa quatre anys a Espanya en 
col·laboració amb la xarxa ENDCAP, que engloba a 32 ONG. La Fundació Born Free ha analitzat fins ara una selecció de 
parcs en les comunitats autònomes de València, Canàries, Balears, Astúries, Aragó, Castella i Lleó, Galícia i Cantàbria. 
Preveu a més analitzar aquest any la situació dels zoos a Madrid i Catalunya. 
 
"Algunes de les observacions generalitzades que vam veure a tota Espanya és personal sense experiència, una qualitat 
d'inspeccions deficient, falta de directrius per ajudar els zoos i autoritats a entendre la llei i que les condicions de benestar 
animal estaven molt per sota dels estàndards mínims", va explicar Daniel Turner, responsable de l'estudi, durant la 
presentació dels seus resultats preliminars al Parlament Europeu. "La majoria dels zoos a Espanya no compleixen la llei", va 
denunciar.  
 
Turner va recordar que arran d'aquest estudi, que es va iniciar fa quatre anys, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va 
condemnar Espanya, el passat 9 de desembre,  per considerar que vuit de les seves comunitats autònomes -Aragó, Astúries, 
Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura i Galícia- incomplien les normes comunitàries en matèria de cura i 
manteniment d'animals salvatges en parcs zoològics.  
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Born Free ha pogut constatar que els problemes detectats a Espanya fins ara són "generalitzats" en els zoos dels 20 països 
europeus que s'analitzen. L'estudi ha detectat "condicions molt pobres" per als animals, inclosos els que estan sotmesos a 
programes de reproducció en captivitat. Turner va instar als Estats membres i a la Comissió Europea (CE) a prendre 
consciència del problema. Va defensar, a més, que denunciar als països davant la justícia europea no és "la via correcta" 
perquè "els Estats membres no tenen ni la capacitat ni el coneixement per comprendre i aplicar la directiva". "La majoria 
dels veterinaris europeus no sap de benestar animal", va destacar. 
 
Els 200 zoològics examinats fins ara s'han triat en funció de les poblacions d'animals que alberguen i s'han analitzat, entre  
d’altres, qüestions d'informació general com si el zoo té llicència com és preceptiu, si se sotmeten a inspeccions regulars, si 
compleixen amb el principal objectiu de la directiva d'impulsar la conservació de la biodiversitat i no es limiten als programes 
de reproducció en captivitat, així com les condicions de benestar animal per no només garantir l'alimentació i refugi als 
animals sinó també que se'ls estimula i garanteix un entorn en el qual pugui desenvolupar el seu comportament natural. 
També s'ha contemplat si hi ha senyals de maltractament i si s'educa al públic sobre el concepte de benestar animal. 
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Catalunya: 
 
Imputats quatre directius de la central nuclear d'Ascó per la fugida radioactiva de novembre del 2007 
El jutjat de Gandesa els atribueix presumptes delictes ecològics, falsedat documental i contra la seguretat del treball 
El jutjat de Gandesa ha obert diligències per la fugida radioactiva de novembre de 2007 a la central nuclear d'Ascó. La 
jutgessa ha imputat a quatre directius responsables de la central en el moment dels fets. 
 
Els imputats són Rafael G.P, director d'Ascó-1 quan van passar els fets; Francesc G.T, Cap del Servei de Protecció 
Radiològica de la central al novembre de 2007; Jordi S.R, cap de l'explotació; i Antonio G.R, inspector del Consell de 
Seguretat Nuclear. 
 
Als tres primers la jutgessa els imputa els presumptes delictes d’ "exposició a radiacions ionitzants per imprudència", un 
presumpte delicte "ecològic genèric", un suposat delicte contra la "seguretat del treball" i un altre presumpte delicte de 
"falsedat documental". A l'últim imputat la jutgessa li imputa els presumptes delictes d’ "exposició a "radiacions ionitzants 
per imprudència" i delicte "ecològic genèric". 
 
La justícia entén que els màxims responsables d'Ascó van cometre "inacceptables negligències" que van afavorir que, des de 
novembre del 2007 i durant quatre mesos, s'emetessin a l'exterior centenars de partícules radioactives "sense cap tipus de 
control". En total, aquests delictes poden ser sancionats amb penes que oscil·len entre els 6 i els 16 anys de presó. A partir 
de la resolució la jutgessa requereix una sèrie d'informes i documentació i citarà a declarar als imputats aquest mes de 
març. 
 
La denúncia va ser presentada per la Fiscalia de Medi ambient de Tarragona i és la primera vegada que s'obren diligències 
judicials per un fet d'aquest tipus a Espanya des del 1989. 
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Un jutge investiga la tramitació de l'hotel Vela 
Els veïns van denunciar l'Autoritat Portuària i el consistori per haver donat l'ús i les llicències en zona de domini públic 
 
El port reitera que tot el procés és legal 
 
La tramitació de l'hotel W Barcelona, el controvertit establiment conegut com a hotel Vela, està, en el dia d'avui, al jutjat. 
Deu entitats del mateix barri de la Barceloneta i de la resta de la ciutat van presentar un contenciós administratiu contra 
l'Autoritat Portuària i l'Ajuntament de Barcelona en què denunciaven irregularitats en el procés de tramitació. El jutge l’ha 
admès a tràmit i, segons han assenyalat fonts veïnals, ja ha demanat la documentació pertinent a les dues institucions. 
 
En la demanda contra l'Ajuntament de Barcelona els veïns adduïen que la llicència d'obres i la llicència ambiental s'havien 
atorgat per a uns terrenys on “no s'havia de poder construir un hotel”, ha apuntat Gal·la Pin, membre d'entitats veïnals de la 
Barceloneta. A l'Autoritat Portuària de Barcelona la denuncien per “la concessió de l'ús privatiu –la instal·lació de l'hotel– 
d'uns terrenys que són de domini públic”. 
 
Per això, tant a una demanda –que és en un jutjat de Barcelona– com a l'altra –que passa per Madrid– les entitats veïnals 
reclamen que es declarin “nuls de ple dret” aquests diferents actes administratius. La plataforma de veïns va presentar la 
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tardor de 2009 aquesta demanda, coincidint, curiosament, amb l'engegada d'aquest hotel de luxe, que disposa de 473 
habitacions. Llavors, els veïns ja van dir que la intenció que tenien era aconseguir, en últim terme, l'enderroc d'aquest nou 
símbol de la línia de mar barcelonina perquè el consideraven, senzillament il·legal. 
 
L'establiment dissenyat per l'arquitecte Ricardo Bofill ha generat una forta controvèrsia entre els veïns, que, fins i tot, un cop 
ja inaugurat, han fet diverses accions de protesta. Justament avui diumenge n’hi ha una de nova, una jornada festiva a Can 
Masdeu, a Collserola, amb un títol suggeridor: L'hotel Vela també es veu des de Can Masdeu. 
 
L'Ajuntament de Barcelona sempre ha defensat la legalitat i correcció dels passos que ha fet el consistori per tramitar aquest 
projecte altament simbòlic, per bé o per mal. L'Autoritat Portuària també ho ha fet, assegurant que l'hotel Vela “és un 
projecte completament legal, que s'ha fet d'acord amb totes les regulacions”. 
 
Les entitats veïnals de la Barceloneta segueixen de prop els nous moviments que canviaran la fisonomia del port, i de retruc, 
poden afectar al barri. Per això han presentat  al·legacions a les modificacions de planejament de la nova bocana i del moll 
dels Pescadors. La seva màxima preocupació és assegurar que no hi hagi “cap nou Maremàgnum ni cap hotel”, coses que, 
ara per ara, no estan previstes. 
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El MARM inverteix 250.000 euros en l'adequació ambiental de riberes del riu Segre a Balaguer (Lleida)  
Aquesta actuació mediambiental reduirà l'impacte paisatgístic del mur de defensa contra avingudes construït recentment en 
aquesta localitat. 
 
Aquesta nova inversió en la localitat se suma als 1.450.000 euros destinats a l'escullera i al mur defensiu. 
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El secretari d'Estat de Mitjà Rural i Aigua, Josep Puxeu, ha visitat avui les obres per 
a l'adequació ambiental de la ribera esquerra del riu Segre, en el tram confrontant 
amb l'escullera de defensa executada a Balaguer (Lleida). A l'acte també hi han 
participat, entre altres autoritats, el subdelegat del Govern a Lleida, José Ángel 
Flores, l'alcalde de Balaguer, Miquel Aguil i el president de la Confederació 
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), Rafael Romeo. 
 
Aquesta actuació mediambiental, en la qual el MARM inverteix 250.000 euros i que 
està executant a través de la CHE, té com a objectiu reduir l'impacte paisatgístic 
del mur de defensa contra avingudes construït en aquesta localitat.  
 
Aquests treballs se sumen als desenvolupats en la localitat en l'escullera defensiva, 
en els quals el MARM ha invertit 1.450.000 euros i que ja permeten reduir l'efecte 
de les crescudes en la llera del riu Segre. 
 
D'aquesta manera, les obres per a l'adequació ambiental de la ribera esquerra del 
riu Segre suposaran la creació de dos tipus de zones en aquesta ribera: les zones 
de sendera revegetades i les àrees buidades que permetran la dissipació de 
l'energia en cas de crescudes del riu. 
  
Els treballs s'han dissenyat en dues fases. La primera ja conclosa s'ha centrat en 
una neteja de la ribera i en la instal·lació d'una barana de 660 metres de fusta per 
a la protecció del camí sobre el mur defensiu. Aquest camí ha estat condicionat per 
l'Ajuntament de Balaguer. 
 
En la segona fase, actualment en obres, s'està realitzant el condicionament de ribera, amb reconstrucció de terraplens, 
sembra a la zona de l'escullera, podes selectives i la plantació de fins a 590 arbres (pollancres, àlbers i salze, entre d’ altres) 
i més de 250 unitats arbustives. 

Foto: El Punt. Andreu Puig 

 
Foto: Actualitat Gencat 

 
Font:  
MARM (11 febrer 2011) 
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=41788_AH110211 
 
Estalvi d'aigua als centres de salut 
El consum d'aigua es reduirà al 50% amb la instal·lació de 15.000 airejadors per a les 
aixetes 
 
Un total de 200 centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya instal·laran 15.000 airejadors 
per a les aixetes amb l'objectiu d'estalviar aigua i consolidar uns hàbits sostenibles en el 
consum. Els estalviadors permeten reduir a la meitat el consum i, segons una enquesta del 

http://www.elpunt.cat/neco/article/1-territori/6-urbanisme/369507-un-jutge-investiga-la-tramitacio-de-lhotel-vela.html
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=41788_AH110211


Idescat, són els dispositius més utilitzats a Catalunya per estalviar aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua ha repartit en els 
últims tres anys 1,3 milions de reductors per a la ciutadania, els ajuntaments, les escoles i entitats diverses.  
 
D'altra banda, una cinquantena de CAPs funciona amb el sistema de gestió ambiental, que compta amb la certificació de 
qualitat ISO i l'europea EMAS.  
 
El sistema consisteix a fer una gestió dels residus, controlar el soroll que es genera, les emissions a l'atmosfera, l'abocament 
d'aigües residuals, la reducció del consum de matèries primeres i la potenciació de la conscienciació en temes ambientals. 
Aquestes pautes es troben dins de la campanya "Més polits, més sans" que va crear l'Institut Català de la Salut. 
 
Font:  
Gencat- L’Actualitat a GenCat (14 febrer 2011) 
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/10214estalvidaiguaalscentresdesalut.jsp 
 
El “banc de terres” d'Ulldecona guanya el VI Premi Iniciativa Medi ambient de la Diputació de Tarragona  
Amb el projecte “banc de terres” d'Ulldecona, la Diputació de Tarragona ha premiat un projecte global que dinamitza 
l'economia, arrela la població al territori i millora la gestió el medi ambient i del paisatge. Així mateix, la Diputació també ha 
donat dos esments específics als ajuntaments de Morell i d'Ascó. 
 

El projecte “banc de terres” d'Ulldecona ha guanyat aquest any el VI 
Premi Iniciativa Medi ambient, convocat per la Diputació de Tarragona 
amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament sostenible de les 
comarques de Tarragona i dotat amb 6.000 euros. 

 
Foto: Diputació de Tarragona 

 
Crear valor afegit al sector primari i fer una gestió sostenible del territori 
i del paisatge: 
 
El projecte Banc de Terres és un pla ambiciós de l'Ajuntament 
d'Ulldecona elaborat en 2008 per donar valor afegit al sector primari i, 
indirectament, garantir la pràctica d'una gestió sostenible del seu territori 
i del seu paisatge.  
 
Concretament, els objectius específics són: mantenir els cultius agrícoles 
actuals; facilitar l'accés a la terra; recuperar els cultius abandonats; 
incorporar als joves al camp; i facilitar les produccions locals i la 
comercialització i difusió dels productes locals i ecològics, per criteris 
d'eficiència econòmica i ecològica. 
 
 

Mitjançant aquest pla, l'execució de la cual està pressupostada en més de 500.000 euros, s'estan duent a terme accions 
molt innovadores: la creació d'un banc de terres per recuperar terres de cultiu abandonades; la recuperació de varietats 
locals i de cultius i productes locals (com la vinya i el vi Miliarium d'Ulldecona); la creació del mercat agrobiológic d'Ulldecona 
per apropar la producció local al consumidor final reduint els mediadors; el projecte “Aula, Camp i Mesa”; la futura creació 
d'un centre municipal de Producció, Innovació i Recerca Agroalimentària, al servei dels agricultors, artesans, viticultors i 
productors locals, tant del municipi com de la comarca... 
 
Un premi per a la innovació i la visió global aplicades al territori i el medi ambient: 
 
El Jurat ha valorat aquest projecte per diversos motius, entre els quals destaquen: la seva viabilitat i adequació a la realitat 
local, la seva excel·lent presentació, la seva innovació i visió global, la seva incidència ambiental i socioeconòmica, la seva 
contribució a la gestió sostenible del territori i del paisatge, el seu abast de tot el municipi i amb accions dirigides a tota la 
comarca.... 
 
Dos esments honorífics a Morell i Ascó: 
 
Així mateix, en la present convocatòria, el jurat també ha volgut fer dos esments honorífics als projectes innovadors i 
sostenibles presentats per l'Ajuntament del Morell, pel “projecte executiu de rehabilitació ecològica de la aiguabarreig del riu 
Francolí amb el riu Glorieta”, i a l'Ajuntament d'Ascó, pel projecte “Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible del municipi d'Ascó”. 
 
Font:  
Diputació de Tarragona (26 gener 2011) 
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/748/noticia.html 
 
El president català va confirmar el rebuig de la Generalitat al cementiri nuclear centralitzat 
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El president del Govern de Catalunya, Artur Mas, ha confirmat el rebuig de la Generalitat a la instal·lació del cementiri 
nuclear centralitzat en el municipi d'Ascó. En el seu escrit, el *President ratifica que encara segueix vigent la negativa 
plasmada en la Resolució 632/VIII del Parlament de Cataluya de l'11 de març de 2010. 

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/10214estalvidaiguaalscentresdesalut.jsp
http://www.dipta.cat/
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/748/noticia.html


 
En la carta, enviada a la Delegació de Greenpeace a Catalunya, el president Artur Mes diu textualment que “d'altra banda, i 
pel que fa al pronunciament que reclama sobre la instal·lació a Ascó del Magatzem Temporal Centralitzat, em remeto a la 
Resolució 632/*Vlll del Parlament de Catalunya, sobre el rebuig a la instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Ascó (Ribera d Ebre), que va ser aprovada en seu parlamentària amb els vots favorables de Convergència 
i Unió. Tenint en compte que no hi ha hagut modificació substancial alguna sobre aquest assumpte, segueix plenament 
vigent el sentit de la resolució". 
 
Greenpeace va demanar al Govern central de José Luis Rodriguez Zapatero que, donat el rotund rebuig social i territorial al 
cementiri nuclear centralitzat i davant l'incompliment de la normativa vigent en matèria de participació pública, anul·li la 
resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia que donava inici a la recerca d'una ubicació per al cementiri. 
L'11 de març de 2010, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar amb el vot favorable de tots els grups polítics, a 
excepció del PP, la citada Resolució 632/VIII d'oposició a la ubicació del cementiri nuclear centralitzat a Catalunya.  
En aquesta Resolució, el Parlament reconeix també que la candidatura d'Ascó no ha complert els requisits d'informació i 
participació pública establerts en el Conveni d’Aarhus sobre l'accés a la informació i la participació del públic en la presa de 
decisions en matèria de medi ambient, en vigor a Espanya des del 29 de març de 2005. 
 
Font: 
Ecoestrategia (22 desembre 2010) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-6 
 
Comença la restauració ecològica de l'espai fluvial de l'Arbreda i meandre de Santes Creus 
La Unitat de Medi ambient, Salut Pública i Territori del Servei d'Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona ha 
iniciat la restauració ecològica de l'espai fluvial de l'Albereda i el meandre de Santes Creus, en el terme d'Aiguamúrcia, amb 
l'objectiu d'aconseguir una major naturalització del riu Gaià al pas per aquest espai d'interès natural, propietat de la 
Diputació. 

 

Foto: Diputació de Tarragona

Les obres comporten la restauració ecològica del llit, la riba i les 
primeres terrasses fluvials del riu, en un tram singular amb un conjunt 
botànic únic i un simbolisme social, històric i paisatgístic de gran 
rellevància. 
 
Els treballs que es duen a terme comporten l'eliminació de les 
estructures que envaeixen l'espai fluvial, la recuperació dels relleus i 
formes naturals i la restauració dels processos i dinàmiques que 
modelaven aquest tram.  
 
En aquest sentit, el riu ha estat afectat per elements que han 
determinat la desaparició de les terrasses naturals i de l'antic meandre, 
el més dinàmic del Gaià, i han modificat paisatges i hàbitats naturals. 
 
Aquestes obres s'han adjudicat amb un preu de contracte de 240.091 
euros, finançat per la Diputació de Tarragona i amb una subvenció de 
150.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
 

L'Arbreda i el meandre de Santes Creus, una de les més importants representacions dels boscos de ribera del migjorn català, 
formen part del conjunt paisatgístic del monestir cistercenc de Santes Creus, juntament amb altres boscos de la Diputació, 
com el de Sant Sebastià o Les Forques. 
 
Font: 
Diputació de Tarragona (25 gener 2011) 
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/748/noticia.html 
 
CEDAT-URV: 
 
S'obre el primer període de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV 
L'1 de març es va obrir la preinscripció per cursar el Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV durant el proper curs 
acadèmic 2011-12. 
 
La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant caràcter fonamental com a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les 
diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 
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La preocupació social deguda a la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la 

http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-6
http://www.dipta.cat/
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/748/noticia.html


progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Màster Oficial en Dret Ambiental, com són 
els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes 
d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del 
medi ambient. 
 
La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de bé 
aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari que habiliti al 
titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny 
d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. 
 
El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial acreditada. 
 
La formalització de la preinscripció es realitza online a la següent adreça: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Les places són limitades. 
Font:  
CEDAT (1 de març 2011) 
http://www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/preinscripcio.php 
 
Ajudes d'estudi URV per estudiants internacionals que vulguin cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental 
de la URV 
De l'1 de març al 30 d'abril es podran presentar les sol·licituds d'ajuda URV per cursar el Màster Universitari en dret 
Ambiental de la URV que cobreix la matricula del curs i una ajuda de manutenció de 4000 euros. 
 
Font: 
URV 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html#urv 
 
Accés fàcil a la legislació ambiental 
El CEDAT ha obert un espai web on és possible accedir de forma ràpida a la legislació ambiental (tractats internacionals, 
normes de la Unió Europea, legislació estatal espanyola i legislació autonòmica, a més d'altres documents). 
L'espai és accessible des de la web del CEDAT (recerca, recursos, textos jurídics) i des de la web de la RCDA 
(documentació), en les següents adreces: 
 
http://www.cedat.cat/ca/recerca/recursos/textos.php 
http://www.cedat.cat/ca/revista/doc.php 
 
La normativa ambiental canvia molt freqüentment. Per això és possible que faltin referències i també que hi hagi alguna que 
ja no estigui en vigor. Si detecteu qualsevol deficiència, la hi podeu comunicar al Toni Cardesa -antonio.cardesa@gmail.com 
- (quant al dret internacional i europeu) i a Marina Rodríguez- marina.rodriguez@urv.cat - (quant al dret espanyol, estatal i 
autonòmic) 
 
Font:  
CEDAT (27 gener 2011) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 
 
Seminari CEDAT: "Accés als recursos genètics i la distribució de beneficis (ABS). La biopirateria" 

El passat dia 21 de febrer a les 19.00h, a la Sala de Juntes de la 
Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya, es va celebrar un 
seminari CEDAT en el marc dels estudis del Màster Universitari en Dret 
Ambiental.  

 
Foto: CEDAT 

 
El Seminari va ser impartit pel professor Jorge Cabrera, jurista, expert 
en legislació ambiental i assessor de l'Institut Nacional de Biodiversitat, 
de Costa Rica.  
 
El tema que es va tractar va ser la regulació jurídica de l'accés als 
recursos genètics i la distribució justa i equitativa dels beneficis, 
després de l'adopció del Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos 
genètics i a la participació justa i equitativa dels beneficis derivats de la 
seva utilització, adoptat a la fi de 2010.  
 
 

El professor Cabrera va fer una anàlisi molt exhaustiva d'aquest nou marc regulador que equilibra l'accés als recursos 
genètics sobre la base del consentiment fonamentat previ i condicions mútuament acordades amb la participació justa i 
equitativa dels beneficis, tenint en compte el paper important dels coneixements tradicionals. 
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Font:  
CEDAT (21 de febrer 2011) 
http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/biopirateria2.pdf 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Decisión de la Comisión, 2011/64/UE, de 10 de enero de 2011, por la que se adopta, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica continental [notificada con el número C(2010) 9669] 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial  núm. L 33/146 de 08/02/2011  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:033:0146:0411:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, 2011/63/UE, de 10 de enero de 2011, por la que se adopta, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica [notificada con el número C(2010) 9666] 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 33/52 de  08/02/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:033:0052:0145:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) n ° 75/2011 de la Comisión, de 28 de enero de 2011, por el que se prohíbe la pesca de 
aguja azul en el Océano Atlántico por parte de los buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro de 
la Unión Europea 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 27/9 de 01/02/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0009:0010:ES:PDF 
 
Reglamento (UE) n ° 62/2011 de la Comisión, de 26 de enero de 2011, por el que se excluyen las 
subdivisiones CIEM 27 y 28.2 de algunas limitaciones del esfuerzo pesquero en 2011, en virtud del 
Reglamento (CE) n ° 1098/2007 del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones 
de bacalao del Mar Báltico y para las pesquerías de estas poblaciones 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial núm. L 23/15 de 27/01/2011 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:023:0015:0015:ES:PDF 
 
Resolución relativa a «La Cumbre sobre el Clima de Cancún. Contribución del CDR a la 16 a Conferencia de las 
Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 29 de 
noviembre - 10 de diciembre de 2010 » 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial núm. C15/1, de 18/01/2011  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:015:0001:0003:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las normas básicas que han de regir los 
sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y los datos toneladas-
kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de asignación gratuita transitoria de instalaciones 
fijas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 25, de 29 de gener de 2011, pàgines 9569 a 9573 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1644.pdf 
 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 25, 29 de gener de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf 

 
19 

http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/biopirateria2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:033:0146:0411:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:033:0052:0145:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0009:0010:ES:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:023:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:015:0001:0003:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf


Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm.25, 29 de gener de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1643.pdf 
 
Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general del registro de 
variedades comerciales y se modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y 
plantas de vivero. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 37 de 12 de febrer de 2011, pàgines 15155 a 15210 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2705.pdf 
 
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de 
aguas. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 19 de 22 de gener de 2011, pàgines 6854 a 6870  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/22/pdfs/BOE-A-2011-1139.pdf 
 
 JURISPRUDÈNCIA 
  
Unió Europea:  
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República 
Italiana.  Aproximación de las legislaciones — Productos de cacao y de chocolate — Etiquetado — Adición de la 
palabra «puro» o de la expresión «chocolate puro» al etiquetado de determinados productos 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial de la Unió Europea núm. 30/2, de 29 de gener de 2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:030:0002:0002:ES:PDF 
 
Conclusiones del abogado general Sr. Yves Bot presentadas el 9 de Febrero de 2011 en el  Asunto C-442/09, 
Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch contra Freistaat 
Bayern,  «Alimentos modificados genéticamente – Reglamento (CE) nº 1829/2003 – Productos de apicultura 
– Presencia de polen derivado de plantas modificadas genéticamente – Consecuencias – Comercialización – 
Concepto de “organismo modificado genéticamente” y de “producido a partir de OMG”» 
 
Per a més informació:  
Eur-lex (28 de febrer 2011) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0442:ES:HTML 
 
Espanya:  
 
Sentencia  Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 25 de Enero de 2011,  nº de Recurso 2196/2007,  
Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones urbanísticas para la instalación y funcionamiento de 
sistemas de telecomunicación. Exigencia de programa de desarrollo. Innecesariedad de informe de la 
administración del estado sobre las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones en el término 
municipal 
 
Per a  més informació: 
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5846091&links=%222196/
2007%22&optimize=20110210 
 
Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 18 de Enero de 2011, nº de Recurso 11220/2004, 
Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de antenas de telefonía móvil. Naturaleza de la disposición 
impugnada. Innecesariedad de informe de la administración del estado sobre las necesidades de redes 
públicas de telecomunicaciones en el término municipal. Exigibilidad de licencia municipal de actividad. 
Régimen jurídico en actividades calificadas. Interpretación de normativa autonómica facultades de 
inspección y control atribuidas a órganos municipales. 
 
Per a més informació:  
Centro de documentación judicial (Cendoj) 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/22/pdfs/BOE-A-2011-1139.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:030:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0442:ES:HTML
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5846091&links=%222196/2007%22&optimize=20110210
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5846091&links=%222196/2007%22&optimize=20110210


http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5846089&links=medio%20
ambiental&optimize=2011021 
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AGENDA  
 
Jornada Territori i energia 
A mesura que s'esgoten les reserves mundials de petroli i s'agreugen les conseqüències ambientals de les emissions de 
milions de tones de carboni a l'atmosfera, els Estats i les empreses transnacionals, enquistats en un model addicte als 
combustibles fòssils, planifiquen i construeixen noves mega-infraestructures amb l'excusa de garantir el subministrament 
d'hidrocarburs. Nous ports d'importació, magatzems de gas, plantes de liqüefacció i petroquímiques, s'imposen al nostre 
territori sense el més mínim procés de consulta sobre el model energètic i de desenvolupament en què volem viure els 
propers anys. La construcció d'aquestes noves infraestructures, generarà danys irreversibles sobre el territori on es volen 
instal·lar i amb especial gravetat, sobre les poblacions veïnes. Els combustibles fòssils, a més de generar Deute Ecològic al 
Sud, generen impactes directes al Nord. 
 
El sistema elèctric també genera impactes directes al territori i el paisatge. La construcció de la línia de molt alta tensió 
(MAT) d'interconnexió amb França i Europa i la construcció del Cementiri Nuclear, com a exemples destacats, estan 
comportant la perpetuació d'un model elèctric centralitzat i concentrat. La transició energètica cap a les energies renovables 
implica reptes sobre els processos de decisió i implementació. Fa falta doncs, afrontar els reptes per fer possible que 
aquesta transició energètica camini cap a la descentralització i generació distribuïda (apropar consum i generació), enlloc 
que les energies renovables s'intentin integrar dins del model centralitzat i altament concentrat sota el control d'unes poques 
empreses energètiques. 
 
Lloc: RAI, c/Carders, 12, pral. Barcelona 
Data i hora: 5-03-2011, 9.30-18.30h. 
Organtiza: Repsolmata, Ecologistes en Acció, Campanya “No et Mengis el Món”, Recerca i Decreixement, Jóvens de les 
Terres de l’Ebre, ADENC, Enginyeria Sense Fronteres Catalunya i Entrepobles 
 
Per a més informació:  
http://www.catalunya.isf.es/mailing/ProgramaOK.pdf 
 
Cursos en línia Ecounion 
Ecounion obre el període d'inscripció per als cursos en línia d'especialització i ecobàsics per promocionar valors ambientals 
en tots els sectors de la societat civil organitzada, formar la ciutadania i crear una opinió crítica i constructiva entorn de la 
gestió del medi ambient i el desenvolupament sostenible. 
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L'oferta formativa actual inclou diverses àrees d'estudi i disciplines del coneixement, sempre des d'una perspectiva 
sostenible i transversal: Ecologia urbana i canvi climàtic; Mobilitat urbana i sostenible; Bioconstrucció i materials sostenibles; 
Eficiència energètica als edificis; Ecodisseny, eines i estratègies; Gestió del turisme sostenible; Biodiversitat i canvi climàtic; 
Producció i consum d'aliments ecològics locals; Nova cultura i gestió sostenible de l'aigua; Gestió del turisme sostenible. 

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/Carne_dioxinas_y_principio_de_precaucion
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Cambio_Climatico/EnREDDar_a_Chiapas
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Acuerdo_UE_-_Marruecos_Tres_mitos_y_un_destino
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/La_agricultura_campesina_sostenible_puede_alimentar_al_mundo
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Invertir_2_del_PIB_mundial_evitaria_el_agotamiento_de_recursos_naturales
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/El_G20_en_Paris_la_crisis_y_los_alimentos
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/altrespublicacions/2010/urbanisme_sxxi.pdf
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=Toxic+loopholes&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=tAdjudicating+Climate+Change
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=Managing+and+transforming+water+conflicts&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tToxic+loopholes
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=Multilateral+Environmental+Agreements.+Legal+Status+of+the+Secretariats&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tManaging+and+transforming+water
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=Reconciling+trade+and+climate&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tMultilateral+Environmental+Agreements.+Legal+Status+of+the+Secretariats
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=The+Human+Right+to+a+Green+Future.+Environmental+Rights+and+Intergeneration&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tReconciling+trade+and+clima
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=Science+and+Risk+Regulation+in+International+Law&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tThe+Human+Right+to+a+Green+Future.+Environmental+Right
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=Science,+Colonialism,+and+Indigenous+Peoples.+The+Cultural+Politics+of+Law+&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tScience+and+Risk+Regula
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=The+Legal+Dimensions+of+Oil+and+Gas+in+Iraq.+Current+Reality+and+Future+Pro&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tScience,+Colonialism,+a
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Lloc: Ecounion  On-line  
Data: 16.01.2011 - 29.12.2011 
Organitza: Ecounion 
 
Per a més informació:  
http://www.eco-union.com/formacion/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=122&lang=es 
 
VII Curs “La protecció dels Drets Humans en el sistema de les Nacions Unides” 
Conèixer els drets humans és el primer pas per aconseguir que siguin respectats, però, perquè la seva protecció sigui eficaç 
és necessari conèixer a més els mecanismes habilitats per reclamar-los. El complex entramat de les Nacions Unides ofereix 
múltiples eines per promocionar els drets humans, no sempre conegudes. L'Associació per a les Nacions Unides pretén 
apropar aquestes vies de protecció a totes aquelles persones interessades tant des d'un punt de vista pràctic com a teòric. 
 
Lloc: Col·legi d'Advocats de Barcelona, Barcelona 
Data i hora: de 28-03-2011 a 05-04-2011, de 18:00h. a 21:00h. 
Organitza: Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) 
 
Per a més informació:  
http://www.anue.org/mm/File/DipticoCursodh.pdf 
 
L'Estratègia econòmica Europa 2020: “Nous reptes socio-econòmics per superar la crisi. Per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador”. 
L'estratègia d'Europa 2020 presenta una visió de l'economia social de mercat d'Europa en la propera dècada i es basa en 
tres àrees prioritàries interrelacionades que es reforcen mútuament: creixement intel·ligent desenvolupant una economia 
basada en el coneixement i la innovació; creixement sostenible, fomentant una economia de baix nivell de carboni, eficient 
en termes de recursos i competitiva; creixement integrador, estimulant una economia amb un alt nivell d'ocupació que 
fomenti la cohesió social i territorial. 
L'objectiu del curs és proporcionar elements pel debat i la reflexió, oferint coneixements teòrics i pràctics dels tres eixos de 
l'estratègia econòmica EUROPA 2020 que siguin útils per les persones representants de l'àmbit socio-econòmic o que 
estiguin relacionades. 
 
Lloc: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 
Data: 4-5 abril 2011 
Organitza: Campus Universitari Mediterrània i l’Associació Europa Som Tots 
 
Per a més informació: 
www.campusmed.net 
 
II Forum sobre Medi ambient i Món Local. Energia i Sostenibilitat. Nous temps, noves oportunitats 
El Forum és una iniciativa de l'Àrea de Medi ambient de la Diputació de Barcelona, concebut com a espai de trobada per a 
les entitats locals i també per a les persones i les organitzacions de tot el país per proposar i compartir arguments de treball 
cap a la sostenibilitat. 
Conceptes clau o eixos principals que faran de fil conductor de tot el treball que es desenvoluparà: 
Energia – Canvio climàtic – Crisi – Economia – Noves oportunitats 
 
Lloc: Centre de Congressos del TecnoCampus Mataró-Maresme. Av. Ernest Lluch 32, 08302 Mataró 
Data: 21.03.2011 - 22.03.2011  
Organitza: Diputació de Barcelona i TecnoCampus Mataró-Maresme 
 
Per a més informació: 
http://www.diba.cat/mediambient/forum/default.asp 
 
Curs d’introducció a la generació, gestió i tractament dels residus a Catalunya 
14 i 16 de març de 2011 al Centre Cívic Pati Llimona, de 17.30h a 20h, i clourà amb una visita a la planta de triatge de Saica 
Natur de la Zona Franca de Barcelona el 19 de març. 
 
L’objectiu del curs és donar coneixements sobre la generació, gestió i tractament dels residus a Catalunya, així com sobre la 
normativa aplicable. 
 
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona ( C. de la Providència 42, Barcelona) 
Dies i hora: 14 i 16 de març  de 17,30 a 20h  
Organitza: Asscicació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) 
 
Per a més informació: 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/curs_residus.pdf 
 



 
 
 
 
 
 

 
Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 

El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) 
de la Universitat Rovira i Virgili. 

Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 
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	Milà limita a 70 quilòmetres per hora la velocitat en carreteres locals per afrontar la contaminació
	El president de la província de Milà, Guido Podestá, ha establert que a la ciutat i a la resta de la província, els cotxes hauran de circular a un màxim de 70 quilòmetres per hora a les carreteres provincials i locals a partir d’aquest proper  dilluns, per afrontar l'emergència de contaminació ambiental que supera ja els 98 micrograms per metre cúbic de pols en suspensió (PM10) a la ciutat, gairebé el doble del límit permès per la Unió Europea, segons informa el diari 'Corriere della Sera'.
	Així mateix, l'Ajuntament de Roma ha establert que aquest divendres, per cinquè dia consecutiu, els vehicles més contaminants no podran accedir a la 'zona verda' del centre de Roma. La mesura ha estat aprovada per contenir els nivells de pols en suspensió (PM10), que supera el límit de 50 mil·ligrams per metre cúbic en les últimes 24 hores en tota la ciutat.
	Per la seva banda, el grup ecologista Legambiente ha assenyalat que a l'interior del Coliseu de Roma, els visitants respiraven prop de 90,2 micrograms per metre cúbic de PM10, un nivell de contaminació que supera en gairebé el triple el límit establert per la Unió Europea.
	No obstant això, Milà i Roma no són les úniques ciutats d'Itàlia que superen els límits establerts. Segons un estudi del grup ecologista 'Legambiente', 48 ciutats principals d'Itàlia han superat el límit diari de 50 micrograms per metre cúbic de pols en suspensió (PM10) permès per les normes europees.
	Aquest informe afirma que en els primers llocs de contaminació ambiental es troben ciutats com Torí, Nàpols i Ancona, que superen en gairebé el doble els nivells de PM10 permesos per la Unió Europea, que ja ha posat en alerta a ciutats com Milà, Torí, Bolonya, Florència i Venècia. 
	Legambiente ha denunciat també que ciutats com Florència, Bolonya, Venècia o Torí no han respectat el límit màxim de 35 dies de saturació en un any que la Unió Europea concedeix a les ciutats abans de començar un procediment d'infracció per la pol·lució ambiental.
	A més, el grup ecologista assenyala que el principal responsable de la contaminació ambiental a les ciutats de Milà, Torí o Pàdua és el tràfic. Per això, ja van dos diumenges que l'Ajuntament de Milà estableix que els ciutadans vagin a peu al centre de la ciutat, una mesura ja establerta a Roma des de fa algun temps.
	Finalment, l'estudi subratlla que la principal font de contaminació als centres urbans deriva dels transports, que produeixen el 50 per cent de la contaminació per PM10 a Roma i el 84 per cent d'òxid de nitrogen a la ciutat de Nàpols.
	Font: 
	Ecoestrategia (22 febrer 2011)
	Avaluen les estratègies d'adaptació al canvi climàtic a sis conques hidrogràfiques del món, entre elles, la del Guadiana
	Un estudi comparatiu en el qual participa la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) analitza les estratègies d'adaptació al canvi climàtic en sis conques hidrogràfiques del món, una d'elles la del Guadiana a Espanya. La planificació hidrològica i la gestió de l'aigua s'han basat fins ara en la consideració del sistema hidrològic com un sistema estable i estàtic. No obstant això, el canvi climàtic implica canvis en el cicle hidrològic i augmenta de manera considerable el nivell d'incertesa a l'hora de gestionar els recursos hídrics.
	Els investigadors de la UPM han pres part en el projecte "NeWater" (New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty), del sisè Programa Marc de la Comissió Europea (CE), en la realització de la qual s'han comparat diferents estratègies d'adaptació al canvi climàtic en sis conques hidrogràfiques del món: tres a Europa (Guadiana, Elba i Rin), dos a Àfrica (Orange i Nil) i una a Àsia (Amu Daria).
	Els objectius d'aquesta investigació han estat avaluar el nivell de desenvolupament i l'aplicació de diferents mesures que faciliten l'adaptació al canvi climàtic, identificar quines són les principals barreres i oportunitats per aquesta adaptació, i analitzar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) per afrontar les alteracions climàtiques en les diferents conques estudiades. Les mesures d'adaptació considerades a l'estudi comprenen no només les mesures dirigides al canvi climàtic, sinó també les incloses en altres tipus de polítiques (agràries, d'aigua, d’infrastructures, etc.), que afavoreixen l'adaptació. 
	Els resultats que es van obtenir a l'estudi indiquen que a les sis conques estudiades el canvi climàtic és ja una realitat. La disminució de la disponibilitat d'aigua i l'augment de la freqüència i intensitat de les sequeres són els principals impactes esperats en tots els casos. Les polítiques nacionals i internacionals són el principal incentiu per al desenvolupament d'estratègies d'adaptació a nivell regional i local. No obstant això, la falta de recursos econòmics, l'escassa cooperació horitzontal (entre institucions del mateix nivell o entre sectors) i l'existència de grans incerteses entorn dels impactes i la vulnerabilitat a les alteracions del clima, constitueixen importants obstacles per al desenvolupament d’aquestes estratègies, assenyala la investigació.
	Aquest treball conclou que encara que el procés d'adaptació ha començat ja a totes les conques considerades, el progrés és en general lent. L'adaptació al canvi climàtic està reconeguda mundialment com una important prioritat tant des d'un punt de vista polític com a social. No obstant això, en comparació de la mitigació, l'adaptació encara requereix una millor comprensió i un major nivell de desenvolupament de les estratègies corresponents, apunta.
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