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La recuperació del Baix Gaià 

Repsol i l’associació La Sínia van signar el mes passat un conveni per prosseguir la recuperació de l’entorn del Baix Gaià, 
situat a l’est de la ciutat de Tarragona, que s’emmarca en el programa de custòdia d’aquest espai. El Baix Gaià defineix un 
entorn particularment valuós i ric, en un espai, el de la costa mediterrània catalana, on la degradació ambiental per la 
sobreexplotació turística ha estat particularment greu. De fet, el Baix Gaià, juntament amb l’àrea del Bosc de la Marquesa i 
la Punta de la Móra, configura un espai singular en un marc definit per una gran ocupació urbana —la ciutat de Tarragona, 
les poblacions d’Altafulla i Torredembarra—, que, per això mateix, és considerablement vulnerable. 

A banda d’aquest entorn urbà, el Baix Gaià s’ha vist amenaçat per l’embassament de les seves aigües a 12 quilòmetres de la 
seva desembocadura, en un pantà propietat, justament, de Repsol. De fet, l’Agència Catalana de l’Aigua i Repsol també 
tenen signat un conveni per a la recuperació del cabal ecològic del riu, que, en les darreres dècades, s’ha vist molt afectat 
per l’existència de l’embassament, empitjorant encara més la situació d’aquest entorn tan vulnerable. 

Per tot plegat, és una bona notícia que la companyia petrolera, responsable d’una de les amenaces més rellevants pera 
aquest espai, hagi assumit la necessitat de comprometre’s en la seva conservació. A això, cal afegir l’existència d’una 
implicació de la societat civil en aquesta qüestió, així com de les administracions locals més afectades. Tot això, encara que 
estiguem parlant d’una àrea relativament reduïda, ha de valorar-se positivament, en la mesura que mostra el camí en la 
generació d’un espai de vida on l’ús dels recursos naturals per part de la societat no comprometi l’existència d’allò que la 
Natura ha trigat mil·lennis en crear. Esperem que, efectivament, les iniciatives que s’han adoptat permetin que aquesta illa 
de biodiversitat i de patrimoni en un entorn altament poblat pugui preservar-se.  

Març 2012 
 

  
 
Internacional:  
 
31 països es reuneixen a Quito a favor del medi ambient  
La ministra coordinadora del Patrimoni, María Fernandez Espinosa, va assenyalar aquest dijous en el marc de la XVIII 
Reunió del Fòrum de Ministres i Ministres de Medi ambient d'Amèrica Llatina i el Carib que els països membres crearan una 
proposta que servirà de plataforma per portar-la el juny a la cimera Rio+20 a Brasil. 
 
La intenció del grup que es troba actualment a Quito és determinar una agenda de treball entorn als temes de 
desenvolupament sostenible, de com han de centrar-se en el combat contra la pobresa i la inequitat. “Els impactes en el 
canvi climàtic i la construcció de ciutats sostenibless, el dret a l'aigua”, entre uns altres seran temes obligatoris en el fòrum 
internacional, va informar Espinosa.  
 
La XVIII Reunió del Fòrum de Ministres i Ministres de Medi ambient d'Amèrica Llatina i el Carib es desenvolupa a la capital 
equatoriana, amb la presència de representants de 31 països.  
 
Marcela Aguiñaga va explicar que els objectius són “buscar polítiques ambientals comunes, però amb la necessitat d'enfortir 
aquestes polítiques”. Aguiñaga va afegir que la regió requereix “canvis més radicals amb nous paradigmes de 
desenvolupament que considerin al medi ambient”.  

Tarragona
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El director del Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (Pnuma), Achim Steiner, va indicar que hi ha hagut 
diversos èxits regionals. “Equador ha basat la seva estratègia de desenvolupament en un pla nacional de bon viure, que 
col·loca el benestar humà en la sostenibilitat i planificació econòmica, i ha consagrat el dret a un ambient saludable”, va 
exemplificar. 
 
Del seu costat, Ricardo Patiño, canceller de la República, va emfatitzar que: “només units aconseguirem la inserció sobirana 
dels nostres països en l'economia i en la política mundial (…) per garantir els drets dels nostres pobles”.  
 
Patiño va dir que almenys existeix la consciència entre medi ambient i desenvolupament sostenible com a regió. “El més trist 
és que els qui més nivell de desenvolupament tenen són els que més contribueixen a la seva destrucció (del medi ambient)”. 
 
“No podem seguir perdent el temps, aquestes reunions han de tenir resultats concrets. A Durban vaig tenir vergonya aliena, 
en veure una competència de qui li doblegava el braç a l'altre, no estaven pendents de l'ambient”, va agregar el canceller 
equatorià i va suggerir que el planeta hauria d'oficialitzar un tribunal de justícia ambiental que vetlli pel canvi climàtic. 
 
Font: 
Portal del Medi ambient (6 de Febrer de 2012)  
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10369/31_paises_se_reunen_en_quito_a_favor_del_medio_ambiente/ 
 
Designa Convenció Ramsar al Gual de Meoqui com a Aiguamoll d'Importància Internacional  
En el marc de la celebració del Dia Mundial dels Aiguamolls, autoritats de la Comissió d'Àrees Naturals Protegides (CONANP) 
van anunciar la designació del lloc Riu Sant Pere-Gual de Meoqui com a Aiguamoll d'Importància Internacional, d'acord amb 
els criteris de la Convenció Internacional d'Aiguamolls Ramsar.  
 
El Gual de Meoqui se situa al sud de la capital de l'estat de Chihuahua, en un àrea d'1,423 km2 que comprèn el tram de riu 
Sant Pere des de la presa Francisco I. Madero fins a la confluència amb el riu Conchos.  
 
La proposta per a la seva designació va ser presentada en 2011 per la CONANP, la Presidència Municipal de Meoqui i 
l'Aliança WWF-Fundació Gonzalo Riu Arronte I.A.P, per la seva importància en el control, alleujament i prevenció 
d'inundacions, la seva capacitat d'emmagatzematge d'aigües estacionals de gran valor per enfrontar les sequeres, la seva 
importància en la recarrega d'aqüífers i, finalment, per ser refugi i sustentar espècies vegetals i/o animals quan es troben en 
una etapa crítica del seu cicle biològic, o quan prevalen condicions adverses. Aquest serà el segon lloc Ramsar a l'estat de 
Chihuahua, sumant-se a la Llacuna de Babícora, i el primer en la conca del riu Conchos.  
 
El Riu Sant Pere-Gual de Meoqui rep a l'època hivernal poblacions d'ànec cap vermell (Aythya americana), garsa blanca 
(Ardea alba) i pelicà blanc (Pelecanus erythrorhynchos) que utilitzen aquest lloc com a parada per alimentar-se i descansar 
en la seva ruta migratòria. L'aiguamoll és essencial pel sustent d'aquestes espècies alhora de travessar les zones desèrtiques 
de l'estat de Chihuahua, atès que són molt pocs els cossos d'aigua als quals poden refugiar-se i aconseguir aliment, 
especialment durant les llargues temporades de estiueig i sequeres que impacten freqüentment al nord àrid de Mèxic. 
 
“Els aiguamolls són ecosistemes de gran rellevància per la seva riquesa biològica i pels serveis que ofereixen a la societat, 
com la seva capacitat d'emmagatzematge d'aigua i recarrega d'aqüífers. Davant les condicions recurrents de sequera a les 
quals s’enfronta l'estat, és important reconèixer aquests serveis i conservar-los com a part de la solució”, va explicar Eugenio 
Barris, Director dels Programes Aigua i Desert Chihuahuense de WWF.  
 
Font:  
WWF (2 de Febrer de 2012) 
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/archivos/dc/120202-vado-de-meoqui-humedal-de-importancia-internacional-convencion-
ramsar.pdf 
 
La nova reina de la pol·lució 
Índia destrona a Xina com a país contaminant. El que preocupa és que la deterioració mediambiental hindú s'hagi donat 
amb una taxa de creixement inferior.   
 
Al segle XXI, Xina i Índia s'han acostumat a aparèixer en els primers llocs de les classificacions mundials. Però no sempre és 
motiu per a l'orgull. Els dos colossos asiàtics embadaleixen amb el seu creixement econòmic, i són considerats per les 
potències a les quals més ha copejat la crisi global com a tous matalassos per evitar una patacada encara major. Però la 
factura d'aquest nou estatus és grossa, i la paga el Medi ambient. 
  
Segons l'estudi anual de les universitats de Yale i Columbia (Estats Units), presentat en el passat Fòrum de Davos, Índia ha 
superat a China com el país que sofreix la pitjor qualitat de l'aire al planeta. I els efectes ja es deixen veure amb claredat als 
hospitals del país: les infeccions respiratòries agudes són una de les principals causes de mortalitat entre els menors de cinc 
anys i, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoquen un 13% de totes les morts que es registren a l'àrea de 
Pediatria. 
 
Segons la directora del Centre per a la Ciència i el Medi ambient de l’Índia, Anumita Roychowdhury, les raons d'aquesta 
deterioració de l'aire són clares: l'espectacular augment del nombre de vehicles a les carreteres del país, propiciat pel 
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llançament d'automòbils low cost com el Tata Nano, la dependència del carbó per satisfer les necessitats energètiques, i la 
falta de control sobre les indústries contaminants, com la de fabricació de maons. Són les mateixes causes que embruten 
l'atmosfera i les vies fluvials dels països veïns, però la magnitud de l'elefant asiàtic i la força del seu auge marquen la 
diferència. "A més, els nostres estàndards d'emissions estan deu anys per darrere dels que regeixen a Europa", agrega 
Roychowdhury. Per si no fos poc, la llei que les regula poques vegades es compleix. 
  
Així, Nova Delhi i Pequín competeixen amb Ulan Bator (Mongòlia) pel títol de capital més contaminada, però l'alarma ja 
s'estén per nuclis urbans de segon nivell. Ciutats d'altres països emergents, sobretot a Àsia, també tenen cada vegada 
majors problemes per respirar, mostra de que creixement econòmic i pol·lució són un binomi indestructible. El país de 
Gandhi es troba entre els que viuen una major reculada(125), i ja cau per sota del que va fundar Mao (116) en l'Índex de 
Comportament Mediambiental (EPI, en les seves sigles en anglès), que inclou informació de 132 països. 
 
La situació resulta especialment preocupant perquè el creixement econòmic indi ha estat molt inferior al xinès en les dues 
últimes dècades. No obstant això, els efectes en la qualitat de l'aire i de l'aigua són pitjors, i la consciència ecològica a l’Índia 
resulta encara inexistent. Afortunadament, l'any passat aquesta sí que va prendre a Xina amb força, i el descontentament 
popular ha obligat al fet que el govern de Pequín actuï. Potser per això, el vermell que encara acoloreix el territori del Gran 
Drac en el mapa dels investigadors ha perdut intensitat. 
  
De fet, les autoritats comunistes són cada vegada més conscients de l'impacte econòmic que té la pol·lució. En 2007, el 
Banc Mundial va obrir la veda en denunciar que la contaminació costa a Xina entorn del 9% del seu PIB. Ara, un nou estudi, 
aquesta vegada realitzat per científics xinesos, assegura que en 2009 la factura per aquest concepte es va incrementar un 
9,2%, comparada amb la de 2008, i va aconseguir 1,4 bilions de yuans (170.700 milions d'euros).  
 
"És un cercle viciós en el qual busquem la prosperitat econòmica a costa d'un espectacular consum energètic i de la pol·lució 
mediambiental. És hora de despertar i d'acabar amb aquesta tendència", va assegurar Dt. Jun, director de l'Institut per a 
Assumptes Públics i Mediambientals en declaracions al diari oficial Xina Daily. "Estem consumint al voltant de 10 vegades 
més energia que els països desenvolupats per obtenir un mateix rèdit econòmic", va afegir. Segons l'informe, les emissions 
de diòxid de carboni s'han disparat en menys d'una dècada: l'any 2000 van ser 3.500 milions de tones, mentre que en 2009 
la xifra va aconseguir els 7.200 milions.  
 
I aquesta situació no és sostenible. Per això, Xina assegura que reduirà en un 40% la seva intensitat energètica en 2015 a 
través d'un ambiciós pla que requerirà la reconversió de la indústria pesada per fer-la més eficient. No obstant això, la 
realitat és obstinada. La necessitat que Xina té de cremar recursos per mantenir el seu creixement es fa evident en 
declaracions com les quals ha fet la petrolera estatal CNOOC, que vol duplicar la producció actual de gas i petroli per 2020, i 
triplicar-la deu anys més tard.  
 
I el nou pla quinquennal per a la indústria petroquímica xinesa inclou l'obertura de quatre noves refineries a la costa est, 
cadascuna amb una capacitat de 20 milions de tones mètriques a l'any. Així, la capacitat de processament de cru del país 
aconseguirà els 600 milions en 2015, 150 milions més que en 2011. El que ningú ha calculat és quant augmentaran les 
emissions de gasos nocius per aquesta nova fita energètica. Sens dubte, l'economia guanya a l'ecologia.  
 
Font: 
El País (7 de Febrer 2012) 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nueva/reina/polucion/elpepusoc/20120207elpepusoc_1/Tes 
 
WWF publica les primeres fotos de l’estudi per a salvar el lleopard de les neus 
L'objectiu és determinar quants lleopards de les neus es troben a Wangchuck i saber exactament on estan, per donar 
prioritat a les àrees en les quals es concentren a fi de garantir la seva conservació, va indicar l’organització en un comunicat.
  
Els experts van col·locar unes càmeres fixes ocultes que els han permès 
constatar la gran biodiversitat que existeix al Parc Centenari Wangchuck, 
gestionat per l'organització amb seu a Washington, i el Govern de Bhutan.
  
Calculen que hi ha 244 espècies de plantes vasculars, 23 espècies de 
mamífers i 134 espècies d'aus. 
 
Les càmeres han aconseguit captar, així mateix, imatges d'espècies tan 
variades com l'ovella blava, el cérvol almizclero, la guineu vermella, el 
serow, el lleopard de les neus i el llop tibetà.  
 
Els lleopards de les neus estan en perill d'extinció amb una població 
estimada de 4.500 a 7.500 en estat salvatge.  
 
L'organització adverteix que, a més, s'enfronten a noves amenaces com la pèrdua del seu hàbitat pels agricultors, la caça 
furtiva per fer-se amb les seves pells i el canvi climàtic.  
 

 
Foto: Wallpaper77.com 
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"L'escalfament a gran altitud en l'Himàlaia està causant que la línia d’arbres ascendeixi cada vegada més, aïllant a les 
poblacions de lleopards. A més, la seva capacitat de moure's cap a zones elevades està limitada per la disponibilitat 
d'oxigen", explica l'organització.  
 
Aquest és el primer estudi al parc i és necessari fer un seguiment per a confirmar el nombre de lleopards que hi ha, però els 
experts assenyalen que el fet que hagin captat aquestes primeres imatges és un senyal positiu que ajuda a emfatitzar la 
necessitat de crear corredors segurs per a aquests animals. 
 
Font 
La Razón (15 de Febrer 2012) 
http://www.larazon.es/noticia/5428-wwf-publica-primeras-fotos-del-estudio-para-salvar-al-leopardo-de-las-nieves 
 
Més de 10 mil nicaragüencs ocupats en activitats del reciclatge 
Nicaragua va ser escollit entre 21 països llatinoamericans com a seu de la trobada centroamericano de recicladores, no 
només pel nivell d'organització, sinó per ser una prioritat, doncs s'espera que més endavant sigui un país que no només 
exporti matèria primera, sinó que transformi la mateixa per a consum intern. Aquesta activitat, segons dades presentades, 
genera al país US$42 milions a l'any i empra a 10,200 persones.  
 
Llei del reciclador  
S'espera que tant a nivell de la Xarxa Llatinoamericana i del Carib de Recicladores (Redlacre) i de la Xarxa d'Emprenedors 
Nicaragüencs del Reciclatge (Rednica) es vagin consolidant les cooperatives, que unifiquin als recicladotes.  
El ambientalista Kamilo Lara va indicar que estan demanant a l'Assemblea Nacional que s'acceleri l'avantprojecte de llei de 
gestió de recursos sòlids, que ja està al Parlament, i que ara de manera complementària es va a ingressar un altre 
avantprojecte de llei del reciclador a Nicaragua.  
 
Encara que hi ha més de 10,000 treballadors en aquesta activitat, el ambientalista va assegurar que l'organització d'aquests 
en cooperatives encara està en procés.  
 
Per districtes ecològics 
“Esperem que a través d'aquestes cooperatives es creuen els districtes ecològics, i que siguin aquests el que impulsin les 
cooperatives als barris, per acabar amb les escombraries que significa encara per a les comunitats”, va explicar Lara.  
Mentrestant, la titular del Marena, Juana Argeñal, va explicar que als recicladores nicaragüencs se'ls va atorgar una 
autorització ambiental perquè treballessin, els primers van ser desenes de persones que traballen a l'abocador municipal La 
Chureca. 
 
Per la seva banda, l'alcaldessa de Managua, Daysi Torres, va indicar que s'ha estat capacitant les famílies de l'abocador, 
orientant-les sobre com reciclar.  
 
Preservació ambiental amb Ecoescuelas  
Roberto Ramos, encarregat d'assumptes corporatius de FEMSA, a Centreamèrica, va assenyalar que 2,775 estudiants de 
quatre escoles del Districte IV han après no solament a recol·lectar desferres, sinó a fer un adequat ús d'ells. 
 
Font:  
Ecoportal (24 Febrer 2012) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Mas_de_10_mil_nicaragueenses_ocupados_en_actividades_del_reciclaje 
 
Alerta a Xina davant una fugida química al Yangtsé, font d'aigua potable de Xangai 
Les autoritats locals de Shanghái i d'altres ciutats de l'est de Xina estan en alerta davant la possibilitat que una fugida 
química en el tram final del riu Yangtsé contamini les seves reserves d'aigua corrent, que prové gairebé íntegrament del 
delta del riu en aquesta part del país. 
 
Segons recull el diari oficial Xangai Daily, les autoritats de Zhenjiang, a la veïna província de Jiangsu, a un parell de 
centenars de quilòmetres al nord de Shanghái, han desmentit els rumors que van començar a sorgir en internet davant la 
mala olor de l'aigua, però creuen que sí va poder haver-hi un abocament per part d'un buc. 
 
Al principi els internautes locals van començar a parlar aquest cap de setmana que un vaixell amb tancs d'algun producte 
químic s'havia enfonsat prop de Zhenjiang, i fins i tot alguns van dir haver "vomitat després de beure un xarrup" d'aigua de 
l'aixeta, segons recull el diari "South Xina Morning Post". 
 
Les autoritats de Zhenjiang van dir primer que no havien oposat restes de cap abocament, i que l'olor devia ser degut a un 
"excés de clor" que es produïa en escalfar l'aigua a les cases, després d'haver estat exposada al fred hivern de la zona. 
 
No obstant això, segons el Xangai Daily, ara es creu que un vaixell sud-coreà ancorat en Zhenjiang, amb una vàlvula mal 
tancada, podria estar darrere d'un abocament l'existència del qual per fi s'ha confirmat. Les investigacions indiquen de 
moment que una fugida de fenol, un compost àcid utilitzat en la producció petroquímica, que es dissol en l'aigua, va 
contaminar les aigües del riu entre el dijous i el divendres passat. 
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El Centre Provincial de Control i Prevenció de Malalties de Jiangsu va assegurar que la concentració de fenol en l'aigua 
corrent era baixa i no nociva per a la salut, però l'Oficina de Protecció de Mediambiental de Shanghái, on desemboca el 
gegantesc riu Yangtsé, estan tractant d'evitar en tant que sigui possible la contaminació". 
 
"Ens hem coordinat amb les autoritats de Jiangsu per estrènyer la supervisió i protegir la seguretat de l'aigua", va dir el 
director de l'oficina shanghainesa, Chen Wei, en la ciutat de la qual viuen més de 23 milions de persones. 
 
Font: 
Portal del Medi ambient (8 febrer 2012) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10385/alerta_en_china_ante_una_fuga_quimica_en_el_yangtse_fuente_d
e_agua_potable_de_shanghai/ 
 
Europa: 
 
Condemna històrica a Itàlia per la mort de més de 2.000 persones per amiant 
El Tribunal de Torí (Piemont) ha condemnat a 16 anys de presó als caps de la multinacional Eternit que va usar amiant per 
als seus materials de construcció a Itàlia durant anys. El veredicte de la primera instància estableix que el multimilionari suís, 
expropietari del grup, Stephan Schmidheiny, de 65 anys, i el exdirigent, el baró belga Louis De Cartier, de 91, van provocar 
un desastre ambiental dolós i no van complir amb els requisits mínims de seguretat laboral.  
 
La seva conducta va provocar la mort de 2.191 persones, mentre altres 665, entre veïns i treballadors de la planta de Casale 
Monferrato (menys de 100 quilòmetres a l'est de Torí), van emmalaltir per l'exposició a l'amiant. La veu emocionada del 
jutge ha ressonat en un aula repleta de familiars de les víctimes i extreballadors. Aplaudiments i llàgrimes han acompanyat 
la lectura d'una sentència històrica. 
 
El judici va començar al desembre de 2009 i ha estat un dels processos 
més importants celebrats a l'altre costat dels Alps, comparable per l'emoció 
i expectació que va causar al país als maxi-judicis contra la Cosa Nostra 
siciliana a la fi dels anys vuitanta. La lectura dels noms de les sis mil 
persones constituïdes en part civil ha portat tres hores al jutge. Un 
reguitzell del dolor que per fi té justícia. 
 
Solament al poble de Casale Monferrato, des de 1956 fins al tancament de 
la planta en 1986 van morir més d'1.500 persones, entre treballadors i 
veïns. 
 
"Es tracta d'una sentència històrica, tant pels aspectes socials com pels estrictament tècnic-jurídics", ha considerat el 
ministre de Sanitat, Renato Balduzzi, que ha afegit: "Però la batalla contra l'amiant no es tanca amb un sol judici, encara 
que exemplar com a est". En la mateixa línia s'ha manifestat el titular de Medi ambient, Corrado Clini: "Es tracta d'una 
sentència justa i inevitable. El problema és que a Itàlia encara no disposem d'un mapa complet dels llocs contaminats i que 
han de ser sanejats. Desitgem que el veredicte sobre el que va passar en Casale Monferrato obri la pista a un pla seriós de 
neteja". 
 
Font: 
El País (14 febrer 2012) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/14/actualidad/1329217328_507047.html 
 
Londres intenta reduir la seva elevada pol·lució per als Jocs 
Pol·lució a la ciutat de Londres 
Milers de funcionaris públics de Regne Unit van teletrebballar aquesta setmana des de les seves cases o van acudir als seus 
llocs de treball amb bicicleta. Es tracta d'un experiment engegat pel Govern, amb el qual busca donar exemple a les 
empreses. La mesura s'enquadra en la celebració dels Jocs Olímpics (JJOO) el proper estiu, i l'objectiu és doble: d'una 
banda, reduir els nivells de pol·lució a la capital britànica i, per un altre, atallar la congestió de tràfic que ni tan sols el 
transport públic, ja saturat, o el peatge per accedir al centre de la ciutat des de 2003 (congestion charge) han aconseguit 
resoldre. 
 
Els Jocs Olímpics de Londres s'enfronten al repte que la qualitat del seu aire no afecti als atletes. La contaminació a la ciutat 
és tan elevada, incompleix els límits establerts per la Unió Europea (UE), que podria enfrontar-se a multes de fins a 300 
milions de lliures (més de 360 milions d'euros). De fet, en el cas del diòxid de nitrogen, Londres té el dubtós honor de liderar 
el rànquing europeu.  
 
L'Executiu tem també que se saturin les telecomunicacions  
 
4.300 morts 
Aquests nivells, units també als de partícules en suspensió (PM10), donen lloc a esti-macions de prop de 4.300 morts 
prematures a l'any a causa de la qualitat de l'aire. Així, de cara als jocs, el doctor Ben Barratt, analista de la London Air 

Foto: El País 
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Quality Network, assegura que "si es produeixen llargs períodes de clima càlid i assolellats, amb vents de l'est [que 
empenyin el fum de les factories d'aquesta part de la ciutat], els atletes podrien estar en risc"; en particular, els que 
participin en esports de fons, com a ciclistes o corredors. 
 
La contaminació incompleix els límits establerts per la Unió Europea L'experiment proposat pel Govern britànic no està 
exempt d'inconvenients. En el cas del teletreball, el mateix Executiu de David Cameron ja ha advertit que el rendiment de 
l'ample de banda durant les Olimpíades podria veure notablement minvat per la saturació d'accessos online simultanis a les 
competicions. Tant és així, que les autoritats aconsellen els proveïdors d'internet que, en aquestes dates, es limiti el tràfic de 
dades amb l'objectiu de donar accés a un major nombre d'internautes. 
 
Malgrat el compromís del finals de l'any passat de l'alcalde de Londres, Boris Johnson, per reduir en 2025 els nivells 
d'emissions de CO2 en un 60%, des de col·lectius com Clean Air in London, el seu fundador, Simon Birkett, assegura que 
"els nivells actuals de contaminació, de diòxid de nitrogen, són similars als dels Jocs de Pequín en 2008".  
"Els nivells actuals són similars als de Pequín 2008" 
 
El fundador de Clean Air in London sosté que Londres "hauria de liderar a la resta del món en la lluita contra la 
contaminació, com ja va fer després del great smog en 1952", en referència al període de pol·lució, a mitjans del segle 
passat, que va causar la mort de més de 10.000 londinenques i va derivar en prop de 100.000 malalts. 
Birkett aposta per "prohibir els vehicles dièsel que més contaminen a Londres durant la celebració dels jocs olímpics". No 
obstant això, aquesta mesura desviaria a més ciutadans al transport públic, pel qual s'esperen, només en el cas del metre, 
cues de fins a 30 minuts durant l'esdeveniment.  
 
Font: 
Público (13 febrer 2012) 
http://www.publico.es/ciencias/421689/londres-intenta-reducir-su-elevada-polucion-para-los-juegos-planetatierra 
 
La Unió Europea davant la fractura hidràulica 
Ecologistes en Acció considera que, malgrat els diversos informes publicats, ni la Unió Europea, ni cap dels seus òrgans, 
s'han pronunciat sobre el desenvolupament de l'obtenció d'hidrocarburs per fractura hidràulica a Europa. 
 
En els últims mesos s'han publicat diversos estudis sobre la fractura hidràulica a Europa, tant des del punt de vista dels seus 
efectes sobre la salut humana i el medi ambient, com des de les implicacions legals que el seu desenvolupament podria 
suposar. Tots ells, tenen una cosa en comú, les opinions expressades en els mateixos, són únicament responsabilitat dels 
seus autors, i no representen, necessàriament, les opinions dels organismes que els han encarregat i publicat. 
 
De tots ells, el més limitat és el publicat per la Direcció general d'Energia, de la Comissió Europea, i elaborat per la signatura 
d'advocats Philippe & Partners, l'estudi titulat Final Report on Unconventional Gas in Europe té com a principal objectiu 
analitzar la rellevància del marc jurídic europeu; inclosa la legislació ambiental; en l'aplicació a la concessió de llicències, 
autoritzacions, permisos, exploració, producció i explotació del gas d'esquist.  
 
Està basat en una mostra realitzada a quatre Estats membres, Polònia, França, Alemanya i Suècia, i per a això es van 
realitzar enquestes als responsables dels quatre Estats membre, analitzant-se posteriorment sobre la base d'entrevistes amb 
companyies i autoritats públiques. Entre els organismes col·laboradors, es trobava la secció de promoció i de negociació del 
departament de geologia i concessions geològiques, del ministeri de Medi ambient Polonès. D'aquest departament van ser 
detinguts tres funcionaris, incloent el seu màxim responsable, per corrupció en les concessions de les llicències per a 
l'explotació de gas. També va comptar amb el Ministeri de Medi ambient Energia i Desenvolupament Sostenible de França, 
país que ha prohibit tota exploració i explotació d'hidrocarburs en la qual es requereixi la fracturació hidràulica de les roques.
  
L'estudi, reconeix els possibles riscos ambientals que la tecnologia pot comportar, però no els entra a valorar, ja que, el seu 
objectiu era únicament legal. La seva conclusió és que, en general, la legislació vigent; especialment en el camp de la 
protecció del medi ambient; ja cobreix gairebé tots els aspectes vinculats a les activitats de gas d'esquist, i que les activitats 
relatives a la seva exploració i explotació ja estan subjectes a la legislació; tant comunitària com a nacional; per mitjà de 
directives, com la d'hidrocarburs, marc d'aigües, residus de mineria, usos de químics (REACH), Natura 2000, Hàbitats, Aus, 
Avaluació d'Impacte Ambiental, i Dret a la informació.  
 
Aquesta conclusió no és nova, ja que comparteix la posició de l'estudi Shale gas: an updated assessment of environmental 
and climate change impacts realitzat, pel Regne Unit, pel Centre Tyndall de la Universitat de Manchester. Aquest estudi que, 
no obstant això, és molt més interessant des del punt de vista ambiental, especialment amb el paper que puguin jugar els 
gasos no convencionals pel que fa al canvi climàtic. Pel que fa a aquesta qüestió, l'estudi conclou que, les emissions 
associades a un ampli programa de desenvolupament de gas d'esquist en el Regne Unit serien molt importants, per la qual 
cosa, si el Govern volgués respectar les seves obligacions en virtut; tant de l'Acord de Copenhaguen, com del Pla de 
Transició a baixes emissions de carboni; el gas d'esquist no ofereix cap potencial significatiu de reducció, ni tan sols com a 
combustible de transició, per la qual cosa a l'única conclusió a la qual es pot arribar, és que el RU hauria de complir amb les 
seves obligacions internacionals, i recolzar econòmicament a les tecnologies sostenibles. 
  
Finalment, l'estudi més complet, des de tot punt de vista, és el realitzat, entre uns altres, pel prestigiosos Institut Wuppertal 



 
7

per al Clima el Medi ambient i l'Energia, i que ha estat publicat per la Direcció general de Política Interior, del Parlament 
Europeu, amb el títol d'Impactes del petroli i gas d'esquist en el medi ambient i en la salut humana.  
 
En aquest es conclou dient que, si en aquests moments, la sostenibilitat és la clau per a les operacions de futur, caldria 
preguntar-se si la injecció de substàncies químiques tòxiques en el subsòl s'hauria de permetre, o si s'ha de prohibir aquesta 
pràctica, ja que podria limitar o excloure qualsevol ús posterior de la capa contaminada per a altres usos, especialment a 
llarg termini, els efectes dels quals no s'han investigat.  
 
Tenint en compte a més, que el paper que juga el gas d'esquist, és massa petit per tenir un impacte substancial sobre la 
situació de dependència del subministrament de gas europeu. Aquest estudi demana expressament que els privilegis actuals 
de l'exploració i extracció de petroli i gas haurien de ser revaluats, en vista del fet que els riscos ambientals, no es veuen 
compensats per un benefici potencial equivalent, ja que la producció específica de gas és molt baixa.  
 
Centrant-se en les lleis regulatòries, concernents al medi ambient i a la salut humana, es van identificar les 36 Directives 
més rellevants, referides a l'aigua, protecció del medi ambient, seguretat laboral, protecció de les radiacions, desferres, 
productes químics i accidents associats, concloent que els riscos específics de la fractura hidràulica no estaven suficientment 
coberts i es van identificar nou llacunes importants:  
 
1. Mancança d'una Directiva marc sobre activitats mineres.   
2. Llindar insuficient en la Directiva d'Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA) per a l'extracció de gas natural.   
3. No obligatorietat de la declaració de materials perillosos.   
4. No es requereix la supervisió de productes químics que romanen a la terra.   
5. No existeix una Referència de Millor Tècnica Disponible (RMTD) per a la fractura hidràulica.   
6. Els requeriments per al tractament de les aigües residuals no estan definits suficientment, i les capacitats de les 
instal·lacions de processament d'aigües són probablement insuficients si es prohibís la injeccions subterrànies dels residus.  
7. La participació pública és insuficient en la presa de decisions a nivells regionals.   
8. Insuficient efectivitat de la Directiva marc de l'aigua.   
9. Anàlisi de Cicle de Vida no obligatori.  
 
Llacunes, totes elles, que haurien de ser esmenades.  
 
Font: 
Ecologistas en Acción (5 de Febrer de 2012) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article22316.html 
 
Brussel·les amenaça amb multar a Xina per les emissions de les seves aerolínies 
La Comissió Europea ha amenaçat aquest dilluns a Xina amb imposar-li una multa de 100 euros per tona de CO2 que emetin 
les seves aerolínies sense els permisos d'emissió preceptius després que el Govern de Pequín hagi prohibit a les seves 
aerolínies aplicar la legislació europea.  
 
Les aerolínies xineses planegen a més augmentar el preu dels seus bitllets per traslladar als passatgers el cost de les 
emissions. "Serà molt més costós per a qualsevol aerolínia no complir la legislació que fer-ho. El grau perquè les aerolínies 
reflecteixin els costos de carboni en els preus dels bitllets és la seva decisió", ha explicat en roda de premsa el portaveu 
sobre clima de l'Executiu comunitari, Isaac Valero, després de recordar que la norma comunitària preveu "sancions efectives, 
proporcionals i dissuasòries, inclosa una multa de 100 euros per tona de CO2 emesa no coberta pels permisos d'emissió".  
 
"La Comissió segueix confiant que les aerolínies xineses compleixin amb la nostra legislació quan operin en aeroports de la 
UE quan desenganxin o aterrin des d'aeroports europeus", ha reconegut el portaveu. 
 
No a la guerra comercial  
El portaveu ha rebutjat que la UE busqui entrar en una guerra comercial amb Xina, encara que ha insistit que les aerolínies 
xineses han de respectar la normativa europea si volen operar a Europa. "No cal tenir una guerra comercial quan es 
respecta la llei", ha recalcat.  
 
La UE "no desistirà" d'aplicar la legislació adoptada i insisteix que en última instància serà el Tribunal de Justícia europeu de 
Luxemburg el que tindrà l'última paraula si Xina decideix presentar una denúncia davant un tribunal alemany. 
 
"Les autoritats xineses volien en un moment portar l'assumpte a un tribunal alemany. Aquest no ha estat el cas fins ara, 
però si aquest és el cas estem molt confiats que nostra legislació no viola cap principi de la legislació internacional i veurem 
a altres països en els tribunals si qualsevol país vol presentar una querella", ha advertit el portaveu comunitari. 
 
Tribunal de Justícia Europeu  
En tot cas, Valero ha precisat que "l'únic òrgan que pot interpretar la legislació europea és el Tribunal de Justícia" així com 
"la seva compatibilitat amb la legislació internacional".  
 
"Si les autoritats xineses volen presentar una demanda a Alemanya, Alemanya referirà el cas al Tribunal Europeu de Justícia. 
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Aquest va ser el cas de les tres aerolínies americanes que van presentar un cas a un tribunal britànic i el tribunal britànic ho 
va remetre al TUE", ha recordat el portaveu.  
 
El TUE ja va fallar a la fi de l'any passat a favor de Brussel·les en considerar que la legislació europea no viola cap principi 
del Dret Internacional ni de la sobirania de tercers països ni és discriminatòria perquè s'aplica a totes les aerolínies que 
operen a Europa.  
 
El Govern xinès no ha remès a Brussel·les "cap informació detallada" sobre les seves decisions. "És crucial veure si això és 
una ordre, recomanació o quin tipus de decisió", ha precisat el portaveu, que ha insistit que la legislació europea preveu la 
suficient flexibilitat per eximir a tercers països del compliment de la mateixa si adopten "mesures equivalents" per reduir les 
emissions.  
 
El portaveu ha insistit a més en què fins avui, Xina ha complert la norma comunitària. 
"Totes les aerolínies xineses fins avui han complert la legislació i han sol·licitat per als permisos gratuïts", ha recalcat Valero, 
que ha insistit que les discussions polítiques entre Brussel·les i Pequín continuaran durant el cim bilateral previst a la capital 
xinesa el proper 14 de febrer 
 
Crítiques als plans de la UE  
A més de Xina, altres països com Estats Units, Índia, Rússia i Canadà han criticat els plans de la UE de gravar les emissions 
del sistema aeri. "Ens implicarem amb tots aquests països per abordar les seves preocupacions", ha assegurat Valero, que 
no obstant això ha subratllat que països com Austràlia i Corea del Sud estudien incloure al sector aeri en el sistema de 
comerç de permisos.  
 
Brussel·les no descarta modificar la seva legislació si a nivell internacional en el si de l'Organització Internacional de l'Aviació 
Civil (ICAO) s'aprova "una mesura que permeti una reducció d'emissions efectiva", un objectiu pel qual la UE porta lluitat 20 
anys. "De moment no és el cas, així que no anem a renunciar a la nostra legislació. La nostra legislació s'aplicarà a aquestes 
companyies que operin a Europa", ha resolt el portaveu.  
 
D'acord amb la legislació europea, des del passat 1 de gener, totes les aerolínies que utilitzin els aeròdroms europeus seran 
gravades amb un impost previst en el Pla d'Emissions pel Comerç. Les sancions ronden els 100 euros per tona de diòxid de 
carboni emesa per a aquelles companyies aèries que no vulguin fer front a aquest impost. En cas d'una reiterada 
desobediència de la norma, la UE té la potestat de prohibir que tals aerolínies operin en els aeroports europeus. 
 
Font: 
Portal del Medio Ambiente (7 de Febrero 2012) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10380/bruselas_amenaza_con_multar_a_china_por_las_emisiones_de_su
s_aerolineas/ 
 
1 de cada 5 europeus moren de malalties relacionades amb el medi ambient 
Un de cada cinc europeus mor de malalties associades al seu medi ambient en el marc dels països que componen 
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), on la càrrega de patologies relacionades amb l'entorn varia significativament -entre 
un 14 i un 54%- en funció de la regió. A nivell nacional, la població pobra està exposada a riscos ambientals fins a 5 
vegades més sovint que els rics. 
 
Així conclou l'últim informe sobre inequitats en salut medi ambiental a Europa elaborat pel Centre per al Medi ambient i la 
Salut (ECEH, per les seves sigles en anglès) de l'Oficina Regional europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). 
Aquest centre elabora les guies que orienten després les polítiques sobre salut i medi ambient que es posen en pràctica a 
Europa i la resta del món. 
 
Cada europeu perd uns 8,6 mesos d'esperança de vida per respirar aire contaminat per sobre dels nivells màxims 
recomanats per l'OMS. Així mateix, el soroll relacionat amb el tràfic fa perdre prop d'un milió d'anys de vida saludable a l'any 
als occidentals. A més, els habitatges inadequats generen unes 100.000 morts a l'any només a la regió europea de l'OMS, 
segons el ECEH. 
 
El seu nou informe subratlla que les majors exposicions a factors ambientals perillosos les suporten els col·lectius amb 
menor poder socioeconòmic, per la qual cosa ofereix, per primera vegada, dades actualitzades i mètodes per identificar les 
prioritats en les quals s'ha d'intervenir, a nivell nacional, per combatre les actuals inequitats en la distribució dels riscos medi 
ambientals de salut. 
 
Per exemple, el document ressalta que, només a la UE, prop de 80 milions de persones viuen en un relatiu nivell de 
pobresa, amb ingressos per sota del 60 per cent del nivell d'ingressos mitjans del seu país. Moltes d'aquestes persones en 
cases humides, sense calor suficient i un equipament sanitari inadequat. 
 
Font: 
Ambientum (15 de Febrer de 2012)  
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/1-cada-5-europeos-muere-enfermedades-relacionadas-medio-ambiente.asp 
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La UE, qui més captures de tauró declara al món, està impedint que altres països mediterranis protegeixin els 
taurons amenaçats 
L'organització internacional de conservació marina Oceana denuncia que la Comissió Europea està bloquejant els esforços 
per protegir dins del Conveni de Barcelona espècies de taurons i ratlles que es troben amenaçats o en perill en el 
Mediterrani. La protecció de deu d'aquestes espècies és un dels principals temes de debat en la reunió bianual del Conveni, 
que comença avui a París.  
 
Els països no comunitaris ja han manifestat el seu suport al fet que siguin protegides. 
 
La inclusió d'aquests animals en una llista d'espècies estrictament protegides depèn del vot de la UE. Però malgrat haver 
tingut mesos per fer-ho, la Comissió Europea no ha adoptat una postura comuna amb els Estats membres. No obstant això, 
el conjunt de la UE ostentava en 2009 la major quota de captures de tauró declarades al món, un 16%, incloent aigües 
europees, en alta mar i de tercers països. 
 
“Després d'haver retardat ja aquesta decisió dues vegades per requerir més temps per a ‘discussions internes’, no hi ha 
excuses perquè la Comissió Europea no hagi pogut resoldre les seves qüestions burocràtiques per arribar a temps a una 
reunió transcendental”, afirma Ricardo Aguilar, Director d'Investigació de Oceana Europa.  
 
“La Comissió diu ‘hem de protegir als taurons’, però quan es tracta del Mediterrani, les seves accions indiquen l'oposat, fins 
al punt que arriben a advertir contra la protecció d'espècies amenaçades en una recent trobada sobre els taurons del 
Mediterrani”. 
 
El Mediterrani és el lloc més perillós del món per als taurons i les ratlles, 
amb un 41% d'espècies amenaçades enfront del 17% mundial. De les deu 
espècies tractades en aquesta reunió, les poblacions d'algunes han sofert 
greus declivis, com els cailones, els marrajos dientusos i els taurons 
martell, que han arribat a caure un 99,9% en el Mediterrani durant el segle 
XX.  
 
Unes altres, com la ratlla falsa-vela, la ratlla de Malta i el peix guitarra 
comuna han desaparegut de zones on abans eren habituals. Totes es 
troben amenaçades per la sobrepesca, malgrat formar part ja de la llista 
d'espècies les captures de les quals han d'estar regulades per motius de 
conservació. 
 
“És incomprensible que la Comissió Europea necessiti tant temps per adoptar una postura sobre un assumpte tan clar: 
s'estan pescant espècies de ratlles i taurons fortament amenaçats i aquestes requereixen amb urgència majors mesures de 
protecció”, afegeix la Dr. Allison Perry, científica marina de Oceana. “La UE té la responsabilitat –tant per la legislació 
europea com per ser signatària del Conveni de Barcelona- d'adoptar mesures de precaució que assegurin la seva 
conservació. Encara hi ha una oportunitat a París, i confiem que els Estats membres de la UE i la Comissió coordinin amb 
rapidesa una decisió que asseguri a aquestes espècies la protecció que necessiten”. 
 
A la 17ª Reunió de les Parts Contractants del Conveni de Barcelona acudeixen representants de 21 països del Mediterrani i la 
Unió Europea per debatre sobre l'estat medi ambiental d'aquest mar i decidir qüestions relatives a la seva protecció. A més 
de la conservació de ratlles i taurons, altres aspectes importants que es debatran aquesta setmana són la protecció d'àrees 
marines en mar obert i la contaminació de les prospeccions offshore. 
 
Font: 
Oceana (8 de Febrer de 2012)  
http://oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/comunicados-de-prensa/la-union-europea-da-la-espalda-a-los-tiburones-
amenazados-en-el-mediterraneo 
 
Portugal també frena  les renovables  
El Govern portuguès ha suspès la concessió de noves llicències al desenvolupament de tecnologia renovable 
retribuïda al país, en una mesura semblant a la qual recentment va aprovar l'Executiu de Mariano Rajoy a 
Espanya.  
 
En concret, la decisió adoptada a Portugal implica la congelació de les concessions de nova potència del règim 
especial, que inclou tant energies renovables com la cogeneració. La premsa portuguesa indica que l'eòlica serà 
una de les tecnologies més afectades per la mesura.   
 
La decisió forma part d'un decret llei publicat en el “Diário dóna República” i en ella l'Executiu portuguès suspèn 
"amb efectes immediats" la concessió de connexió a la xarxa de tecnologia renovable.   
 
En tot cas, la mateixa norma recull la possibilitat d'exceptuar d'aquesta moratòria els casos que resultin 

Foto: Vistaalmar.es
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"rellevants per a l'interès públic". El passat 5 de gener el Govern portuguès ja va acordar revisar la regulació de 
les tecnologies del règim especial. 
  
En els seus acords amb la “troica” formada pel Fons Monetari Internacional (FMI), la Unió Europea i el Banc 
Central Europeu (BCE), el Govern portuguès ja es va comprometre a analitzar l'eficiència dels règims de suport a 
les energies renovables.  
Font: 
Portal de Medio Ambiente (8 de Febrero de 2012)  
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/10387/portugal_tambien_frena_a_las_renovables/ 
 
Espanya: 
 
Espanya ocupa el lloc 32 dels països més ecològics de  l’Índex de Representació Ambiental, liderat per Suïssa  
Espanya ocupa el lloc 32 dels 132 països més ecològics del món reunits en l'Índex de Representació Ambiental 2012 (EPI, 
per les seves sigles en anglès), un rànquing elaborat cada dos anys per investigadors de les universitats nord-americanes de 
Columbia i Yale i que està liderat per Suïssa.  
 
L'estudi, recollit per Eroski Consumer, revela que els països europeus reuneixen les millors condicions mediambientals del 
món, ja que nou d'ells ocupen les deu primeres posicions. D'aquesta manera, el 'top ten' està integrat per Suïssa, Letònia, 
Noruega, Luxemburg, Costa Rica, França, Àustria, Itàlia, Regne Unit i Suècia. Islàndia cau al lloc 13, després de liderar el 
rànquing en 2010.  
 
Així, Europa és el continent que compta amb millor salut mediambiental doncs 18 dels 20 primers països són europeus 
(enfront dels 13 de 2010 i els 14 de 2008). Els responsables de l'informe destaquen que Europa compta amb "bones 
infraestructures" que proporcionen aigua potable "de qualitat" i un bon tractament de les aigües residuals. 
 
En el cas d'Espanya, passa de la posició 25 de 2010 a la 32, per la qual cosa se situa prop dels nivells de 2008, quan va 
ocupar el lloc 30. Entre els indicadors amb millors resultats, destaquen la qualitat de l'aire o l'aigua en els seus efectes sobre 
la salut humana enfront d'altres punts febles com a vitalitat dels ecosistemes, els recursos de l'aigua o l'impacte de 
l'agricultura o la pesca. 
 
En línies generals, el document --que classifica a 132 països del món en funció de 22 indicadors mediambientals, com les 
emissions de GEI, l'estat dels boscos, la protecció de la biodiversitat, la qualitat de l'aigua i el seu índex d'estrès hídric, o la 
contaminació de l'aire i de l'aigua-- reflecteix "una pèrdua" de la qualitat ambiental als països estudiats, pel que fa a les 
edicions de 2008 i 2010.  
 
A més, en qüestions relacionades amb el canvi climàtic, els autors del text indiquen que s'ha retrocedit de forma global ja 
que, comparant les dades amb la classificació de 2010, "existeix un descens general en la puntuació". 
 
Països industrialitzats a la cua 
Els autors del document també subratllen el fet que diversos països industrialitzats, com Xina o Índia, es trobin en posicions 
inferiors --se situen en els llocs 116 i 125, respectivament-- el que reflecteix "les repercussions" del ràpid creixement 
econòmic sobre el medi ambient. 
 
Els responsables de l'estudi també fan al·lusió a Estats Units (lloc 49) en constatar l'existència de "indicadors preocupants", 
com els recursos de l'aigua i els seus efectes sobre els ecosistemes, les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI), 
implicats en el canvi climàtic, o la contaminació de l'aire urbà. En els llocs de cua, se situen països com Kuwait, Iemen, Sud-
àfrica, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan i l'Iraq. L'informe també destaca l'esforç i els avanços de Letònia, Azerbaidjan, 
Romania, Albània o Egipte. 
 
Font: 
Ecoticias (15 de Febrer de 2012)  
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/61730/Espana-paises-ecologicos-Índice-Representacion-Ambiental-liderado-Suiza 
 
SEO/BirdLife celebra l’aprovació del pla de conservació de l’àguila-azor perdiguera a Aragó 
Impulsat pel Departament de Medi ambient de l'anterior legislatura, a causa de la dràstica reducció de les seves poblacions 
que ha deixat l'espècie a prop de la seva extinció, l'actual Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi ambient ha recollit el 
testimoni i ha aprovat un pla per salvar aquesta rapaç de la seva desaparició.   
 
Principals amenaces   
Durant els anys 2010 i 2011 van desaparèixer diverses parelles a causa de trets, col·lisions i electrocucions amb línies 
elèctriques i l'ús il·legal de verí principalment. Però aquesta espècie a més sofreix la deterioració de l'hàbitat on viu, a causa 
de l'abandó de l'agricultura en zones de muntanya i la desaparició de les seves principals preses a Aragó com són els 
còrvids, les colomes i en menor mesura conill i perdiu.   
 
Solucions  
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SEU/BirdLife recomana continuar la modificació i senyalització de línies elèctriques per evitar electrocucions i col·lisions, 
mitjançant el conveni signat entre ENDESA i Govern d'Aragó.  
 
La millora del mitjà on habita l'àguila quabarrada mitjançant el suport als vedats de 
caça, augmentant la caça menor en el sistema ibèric i en el pre-pirineu, i la lluita 
contra el verí, pel que explica el Govern d'Aragó amb un Pla d'Acció per a 
l'eradicació de l'ús il·legal de verí que ha d'impulsar durant la present legislatura. 
  
 
SEU/BirdLife desenvolupa el projecte Life+ VERÍ, destinat a la lluita contra l'ús 
il·legal a Espanya. En el marc d'aquest es troba personada en el cas 
d'enverinament d'una parella d'àguiles perdigueres  succeït el març de 2010 en 
Valmadrid (Saragossa).   
 
Altres espècies amenaçades sense pla de conservació   
Durant l'última dècada s'ha demostrat que les espècies que disposen de pla de conservació es recuperen, afavorint l'entorn i 
a les persones que comparteixen l'hàbitat i de les quals depenen aquestes aus, com és el cas del quebrantaossos i el 
cernícalo primilla. Per aquesta raó espècies com el urogallo, la avutarda o el rossí, a causa de la forta regressió de les seves 
poblacions, que pot comportar la seva extinció en un futur immediat, requereixen de l'impuls i aprovació de l'actual 
Departament de Medi ambient de plans de conservació que reverteixin l'actual tendència negativa. 
 
Font: 
Econoticias (16 de Febrer de 2012)  
http://www.ecoticias.com/naturaleza/61736/2012/02/16/SEO/BirdLife-aprobacion-conservacion-aguila-azor-perdicera-
Aragon 
 
Garoña: 5 anys més.  
El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) acaba de fer públic l'informe sol·licitat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 
(MINETUR), per allargar la vida operativa de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) més enllà de 2013, data 
de vigència de l'actual permís d'explotació, fins a 2019. Per a Ecologistes en Acció, com era d'esperar, en un organisme 
dirigit per cinc consellers pro-nuclears (dos designats pel PP, dos pel PSOE i un per CiU), la petició mai ha passat de ser una 
mera formalitat. Per a l'organització ecologista és clar que aquest organisme respon als interessos de Nuclenor (Societat 
formada per Iberdrola, Endesa i Hidrocantábrico), en detriment de la seguretat de la societat espanyola. 
 
En concedir una nova autorització d'explotació, a més dels nous requisits - derivats de les proves d'estrès – els titulars de la 
central hauran de complir amb els ja aprovats a l'informe de 2009. Entre aquests figuren un nou sistema de tractament de 
gasos de reserva, modificacions sobre l'aïllament de la contenció, independència de sistemes elèctrics, i modificacions en els 
sistemes contra incendis. 
 
Pel que fa a l'aïllament de contenció, les modificacions requerides són anteriors a l'accident de Fukushima, sent el seu 
reactor número 1 bessó al de Garoña. Per tant haurien d'haver estat revisades, doncs va quedar demostrada la frevolesa de 
l'edifici davant una explosió d'hidrogen, en les imatges del que queda de la contenció de Fukushima I. 
 
En quant al cablejat, és una exigència que s'ha complert en moltes de les centrals d'aquest tipus que queden al món 
occidental. Després de l'accident de Vandellós I, va quedar comprovat que els circuits de senyal i de potència han de 
transitar de forma independent, doncs una explosió en un lloc comú a tots dos pot deixar el reactor fora de control, com va 
ocórrer en la central tarragonina. Des de 1989 no s'han pres les mesures necessàries, i tots dos cables van paral·lels en la 
central de Garoña. En teoria, segons l'anterior informe, de 2009, ha d'estar solucionat abans de 2013. 
 
A cap dels recents informes del CSN es parla de la corrosió de les penetracions de les barres de control – element 
fonamental per a la seguretat – ni del archireparat barrilet, estructura d'acer que envolta al combustible dins de l'atuell del 
reactor, que sofreix esquerdament múltiple solucionat amb soldadures. A centrals similars ha estat substituït per un de nou. 
D'altra banda, les vibracions ocasionades per totes aquestes deficiències provoquen fissures en les varetes de combustible, 
des d'uns mesos abans de la recàrrega, fins que es produeix aquesta, que provoquen un augment considerable de la taxa 
de radioactivitat del circuit primari. 
 
Per a Ecologistes en Acció, és una irresponsabilitat mantenir oberta una central vella, construïda abans dels ensenyaments 
dels principals accidents nuclears – va començar a funcionar en 1971, molt abans dels successos de Chernobil i Harrisbourg 
– i afligida de problemes mal solucionats. 
 
Amb aquesta nova pròrroga queda demostrada a més la convivència amb la central de l'anterior Govern, que va anunciar a 
so de bombo i platerets que la central estaria obligada a prendre les mesures necessàries per fer irreversible el seu 
tancament en 2013. Mai van existir tals mesures, ja que la central solament es pot manipular en els períodes de recàrrega, 
que en el cas de Garoña succeeixen cada dos anys. L'anterior Govern és tan responsable com aquest del que pugui succeir 
en el futur. 
 

Foto: Reddeparquesnaturales.mma.es 
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Font: 
Ecologistas en acción (18 de Febrer de 2012)  
http://www.ecologistasenaccion.org/article22478.html 
 
Una trucada val per salvar Millars de carronyaires  
Un estudi prova un mètode eficient per evitar que les eòliques matin aus 
 
Cada any moren a Espanya entre sis i 18 milions d'aus i rat-penats copejats per les aspes dels molins eòlics, segons l'estudi 
més fiable sobre la matèria, realitzat per SEU/Birdlife. Entre pardals i vampirs, també cauen centenars d'aus protegides i en 
perill d’extinció. Es tracta, per tant, d'una de les majors pedres en la sabata d'aquest sistema de producció d'energia que 
pretén ser neta, sense plomes d'aus estampades contra les seves hèlixs com a mosquits en el parabrisa. 
 
Afortunadament, aquest greu problema de l'energia eòlica espanyola pot tenir una senzilla solució que ajudi a evitar la mort 
de milers d'animals a l'any sense perjudicar la producció d'energia dels parcs eòlics. Tan simple com una trucada. Sobre el 
paper, un sistema de vigilància per frenar les aspes al pas d'aus protegides semblava interessant. Ara, s'ha provat que és 
realment eficient sense perjudicar les inversions de les empreses elèctriques que tenen repartides per Espanya gairebé 
18.000 aerogeneradors.  
 
Redueix un 50% la mortalitat i només un 0,07% la producció d'electricitat 
 
Un equip d'investigadors del departament de Conservació de l'Estació Biològica de Doñana acaba de publicar un estudi en el 
qual van posar a prova el mètode de parada selectiva dels molins cada vegada que hi hagués risc de col·lisió amb voltors 
lleonats. I el resultat és més esperançador: es va reduir el nombre d'aus mortes en un 50%. Realitzat als parcs eòlics de 
Tarifa (Cadis) amb la col·laboració de la Fundació Migres, l'estudi va comparar la mortalitat d'aquest animal en el període 
2006/2007, sense vigilància que alertés de la presència d'aquestes rapaçes, i el de 2008/2009, en el qual es va introduir 
aquest sistema. Als deu parcs estudiats, amb 244 turbines en total, es va passar de recollir 114 cadàvers de voltors lleonats 
als peus dels molins en el primer període a únicament 58 en el segon.  
 
El sistema és simple: cada vegada que s'observa a un grup de voltors, o a un d'ells, volant en direcció a un d'aquests 
aerogeneradors, es diu a l'operador del parc eòlic perquè detingui els molins afectats. "Ara s'està començant a treballar 
també amb tabletes per agilitar el procés i que s'enviï l'ordre estrenyent un botó", explica la responsable de l'estudi, Manuela 
de Lucas. Segons explica aquesta investigadora del CSIC, els vigilants reben diverses classes per identificar aquests animals 
en vol i per saber identificar què trajectòries de vol són susceptibles de comportar risc per a les seves vides. "Al principi, 
alguns d'aquests empleats es mostren una mica insegurs, perquè creuen que la seva decisió pot causar pèrdues a les 
empreses", narra De Lucas.   
 
Frenada en deu segons 
Es prepara als vigilants dels parcs per observar els cels 
 
No obstant això, aquest treball recentment publicat en Biological conservation demostra que les pèrdues són residuals: tan 
sols es redueix un 0,07% la generació d'energia elèctrica anual. En total, cada any es van realitzar 4.408 parades de 
turbines, unes 18 per aerogenerador. Més concretament, cada molí només va haver de parar-se una mitjana de sis hores i 
20 minutos a l'any per salvar a dotzenes de voltors lleonats, una espècie catalogada com d'interès especial per la normativa 
espanyola. Les aspes es ralenteixen o es paren, en funció de la situació, en amb prou feines deu segons. 
 
L'avantatge d'aquesta mesura és que no cal destinar recursos per completar aquesta tasca: aquests parcs ja estaven 
obligats a tenir encarregats de la vigilància ambiental en virtut de la seva declaració d'impacte ambiental. "Abans, només 
havien de mirar si hi havia bestioles mortes en el sòl al costat dels molins per aixecar un atestat", afirma la investigadora. 
Ara, aquests mateixos vigilants aprenen a mirar al cel per evitar haver de recollir cadàvers de terra.  
 
"És l'única mesura que s'ha comprovat veritablement eficient perquè sigui compatible salvar aus amb els interessos del 
promotor del parc", resumeix De Lucas. En l'actualitat, estan treballant en automatitzar més encara aquest procés, 
mitjançant càmeres de vídeo que siguin capaçes de detectar grans aus i trajectòries de vol perilloses. 
 
Font: 
Público (11 de Febrer de 2012) 
http://www.publico.es/ciencias/421457/un-telefonazo-basta-para-salvar-miles-de-rapaces-planetatierra 
 
Els aiguamolls, malgrat tot, estan de festa 
Marismes, llacunes, llacs, embassaments, estuaris, ríes, salines, tolles, badies, deltes... tots aquests ecosistemes aquàtics, i 
més, estan de festa aquests dies. ONG, ajuntaments, centres d'interpretació i d'educació ambiental i fins i tot empreses 
animen a superar el fred per sortir i gaudir d'alguns dels paisatges més agraïts d'observar. Res com un aiguamoll per tenir a 
simple vista una àmplia varietat de fauna (especialment aus) i flora emmarcada en matolls, boscos de ribera o dunes. 
 
El 1% de la superfície espanyola, és a dir, 500.000 hectàrees, està coberta per aiguamolls, i d'elles més de la meitat 
(285.000), que corresponen a 68 llocs, estan incloses en el conveni de Ramsar, l'acord internacional que fomenta la 
protecció i conservació dels 1.994 repartits per tot el món. La signatura d'aquest conveni (2 de febrer de 1971) marca 
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l'efemèride del Dia Mundial dels Aiguamolls. La seva ratificació per Espanya, en 1982, va suposar un punt d'inflexió en la 
greu deterioració dels aiguamolls al nostre país, on s'ha perdut el 60% de la seva superfície original, amb el que avui hi 
hauria més d'un milió d'hectàrees d'aquests ecosistemes aquàtics. 
 
La gran majoria dels aiguamolls espanyols estan protegits, encara que, com passa amb la periòdica sequera que assola a les 
Taules de Daimiel (parc nacional), induïda per l'extracció abusiva d'aigua amb pous legals i il·legals, això no garanteix estar 
lliure d'amenaces. Per aquest motiu, la celebració del seu dia, a més de l'aspecte lúdic i festiu, també serveix per recordar 
que continuen la sobreexplotació hídrica, els abocaments contaminants, la invasió d'espècies exòtiques i el seu esgotament 
per desenvolupaments agrícoles, urbanístics i infraestructures. Aquest any, des del conveni Ramsar han volgut destacar al 
turisme com a testimoni del bé que ocorre en aquests espais (el lema és Turisme en aiguamolls, una gran experiència), però 
les associacions conservacionistes també volen que els visitants siguin conscients de la seva importància per a la 
biodiversitat i el desenvolupament sostenible. 
 
"Els aiguamolls són font de recursos per a la pesca, la caça, la gastronomia i l'artesania tradicional; a més d'escenaris 
privilegiats per a activitats culturals i d'oci. SEU/BirdLife manté que el turisme és tan sols un dels múltiples serveis que 
presten els aiguamolls. Per això, s'ha de garantir que les pràctiques turístiques estiguin ben gestionades". Eduardo de Juana, 
president de SEU/BirdLife, enumera alguns d'aquests serveis, i el punt 10 de les deu claus per salvar els aiguamolls de 
WWFaporta una mica més: "Restaurar aiguamolls com a forma de recuperar biodiversitat i serveis ambientals, i com una 
estratègia d'adaptació al canvi climàtic, per evitar inundacions i erosió". 
 
Cap d'aquests serveis es van tenir en compte quan, principalment entre els anys seixanta i setanta del passat segle, "la 
política turística i la urbanització del litoral va alterar o va destruir al voltant d'un 70% dels aiguamolls costaners". Així 
s'explica en l'Avaluació dels ecosistemes del mil·lenni d'Espanya de 2011, editat per la Fundació Biodiversitat. Per aquest 
motiu, les associacions ecologistes esperen que prevalgui la part de "es potenciarà la protecció de sistemes litorals... 
prestant especial atenció al tractament d'aiguamolls costaners", abans que el de "fer compatible la protecció del litoral amb 
el desenvolupament de les activitats econòmiques" del discurs del ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Miguel 
Arias Cañete, en anunciar la reforma de la llei de Costes. 
 
Per la seva vàlua ambiental i per prevenir impactes, nombrosos col·lectius porten fins als aiguamolls a veïns, visitants, 
turistes i qualsevol que vulgui comprovar in situ la importància d'aquests ecosistemes. Molts se sorprendran de que fins i tot 
a pocs metres de casa seva (estany, toll, llac, embassament...) hi ha un aiguamoll digne de visitar. A més, l'ampli ventall de 
possibilitats va molt més allà de Doñana, el delta de l'Ebre, les Taules de Daimiel i Gallocanta, i aconsegueix a la badia de 
Cadis, l'aiguamoll de Loreto a Osca, la ria de Villaviciosa a Astúries, els baixos de Punta de l'Hidalgo en La Llacuna 
(Tenerife), les llacunes d'Alcàsser de Sant Joan a Ciudad Real, el delta del Llobregat a Barcelona, el Mar de Ontígola a 
Madrid o la badia de Txingudi a Guipúscoa. 
 
Font: 
El País (3 de Febrer de 2012)  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/humedales/pesar/todo/estan/fiesta/elpepusoc/20120203elpepusoc_2/Tes 
 
La Xarxa de Ciutats Intel·ligents prepara les seves primeres propostes 
El comitè tècnic d'experts de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents celebrarà la seva primera reunió aquest dimecres a 
La Corunya una trobada del que sortiran les primeres propostes de la xarxa, constituïda, de forma inicial, per 16 ciutats i 
presidida per l'alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. 
 
Per a De la Serna, és fonamental que la Xarxa de Ciutats Intel·ligents comenci a treballar al més aviat possible, ja que les 
iniciatives que s'engeguin podran contribuir a generar activitat econòmica i a crear ocupació, "alguna cosa enormement 
necessari en aquests moments". 
 
En un comunicat, l'alcalde de Santander i president de la Xarxa va remarcar els beneficis que va a suposar aquesta Xarxa 
tant per a les ciutats que formen part de la mateixa com per al sector de la innovació i de les noves tecnologies en els seus 
respectius àmbits d'influència. 
 
"Aquest sector, que representa el canvi de model productiu pel qual estem 
treballant, té molt que oferir a les nostres ciutats i ciutadans, no només amb nous 
serveis que contribueixin a millorar la qualitat de vida sinó també amb la generació 
de nous nínxols d'ocupació i d'oportunitats per als emprenedors", va apuntar. 
 
Així mateix, va recordar que l'Ajuntament de Santander ha obert un termini de dos 
mesos, fins al proper 15 d'abril, perquè les empreses del sector de la innovació i el 
desenvolupament tecnològic de la ciutat presentin propostes que traslladarà a la 
Xarxa de Ciutats Intel·ligents per a la seva possible aplicació en projectes conjunts. 
 
Col·laboració sector empresarial. 
Després de la reunió, a mitjans de gener, en la qual les ciutats de Logronyo, Huesca, Càceres, Pamplona, Valladolid, 
Palencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitòria, Burgos, La Corunya, Màlaga, Castelló i Salamanca es van adherir a aquesta 

 

Foto: Ambientum
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proposta, cadascuna de les ciutats està duent a terme ja la tramitació corresponent de cara a la seva constitució oficial. A 
més, altres ciutats s'han dirigit a la Xarxa per sol·licitar la seva adhesió a la mateixa. 
 
D'altra banda, s'han establert els primers contactes amb el sector empresarial de cara a la col·laboració en diferents 
projectes, començant pels de caràcter organitzatiu, com l'elaboració de la pàgina web de la pròpia Xarxa. 
Les ciutats que formen part de la Xarxa pretenen intercanviar les seves experiències en l'àmbit de la innovació, impulsar l'ús 
de les noves tecnologies per millorar i fer més eficients els serveis públics i promoure la col·laboració públic-privada en 
aquest sector. 
 
Un altre dels objectius consisteix que els membres de la Xarxa millorin els seus serveis públics, estalviant costos, i que 
puguin accedir en conjunt a programes europeus per aconseguir finançament per als seus projectes. 
 
Font:  
Ambientum (22 febrer 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Red-Ciudades-Inteligentes-prepara-primeras-propuestas.asp 
 
Galícia promulgarà per primera vegada una Llei de Monts 
La primera Llei de Monts gallega, que iniciarà la seva tramitació parlamentària després de rebre el llum verd de l'Executiu 
autonòmic, obligarà a reinvertir parteix dels beneficis obtinguts després d'una tala per repoblar la zona i impedirà la divisió 
de parcel·les per sota de 15 hectàrees per "lluitar contra el minifundisme", segons ha anunciat el president de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo. 
 
La conselleira de Medio Rural i do Mar, Rosa Quintana, que va comparèixer amb el president després de la reunió setmanal 
del Govern, ha concretat que, quan les muntanyes siguin públiques es destinarà al fons de reinversió més del 40 per cent 
dels beneficis, sempre que la tala no sigui conseqüència d'una plaga, un incendi o una catàstrofe natural. Llavors, es 
destinarà "el cent per cent", excepte que hi hagi una assegurança que cobreixi els danys. 
 
En el cas dels propietaris privats, el percentatge a reinvertir ho determinaran els plans d'ordenació de les propietats 
forestals, ha afegit Quintana, qui ha coincidit amb Núñez Feijóo en la necessitat d'evitar una major divisió de les finques per 
combatre el minifundismo. I és que, segons el president, la parcel·la mitjana gallega és de 2.000 metres quadrats. 
 
"Així hi ha moltes dificultats per aprofitar la nostra riquesa forestal", ha defensat el president, abans de reivindicar la 
necessitat de "treure el màxim partit econòmic i social" a la riquesa forestal de la comunitat. Per fer-ho, ha garantit que 
aquesta norma està "adaptada" i resulta "coherent" amb les necessitats de les empreses forestals, a més de protegir la 
"riquesa col·lectiva" del país. 
 
En la seva intervenció, Núñez Feijóo ha insistit en la protecció que es blinda per llei 
a un sector amb 76.000 ocupacions, entre directes i indirectes, que suposa el 3,5 
per cent del PIB, i ha remarcat que, a més de lluitar contra el minifundismo, la 
Xunta busca la conscienciació social i la regulació dels usos forestals. 
 
Els dos mandataris han coincidit també a destacar que la llei arriba al Parlament 
amb un elevat grau de consens amb els actors de la muntanya. De fet, arran de 
l'exposició pública del text es van rebre un total de 345 al·legacions i més del 75 
per cent dels articles van sofrir modificacions. "Voldria que aquest consens es 
mantingui en el tràmit parlamentari", ha manifestat el president. 
 
Font:  
Ambientum (24 febrer 2012) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Galicia-obligara-a-invertir-monte-despues-tala.asp 
 
Catalunya: 
 
Un vaixell aboca 5.000 litres d’ estirè de menòmer al Port de Tarragona 
Un vaixell 'Haldoz' de 92,86 metres d'eslora ha abocat aquest divendres 5.000 litres d’ estirè de menòmer estabilitzat en el 
moll de la Química del Port de Tarragona, segons ha informat l'Autoritat Portuària en un comunicat.  
L'abocament d'aquest producte químic --classificat com a inflamable lleu-- no ha presentat perill per a la població i ja ha 
estat controlat.  
 
En el procés de retirar el producte de l'aigua han participat una llanxa auxiliar i quatre camions cisterna absorbents, i el 
capità marítim del Port de Tarragona i els tècnics de Medi ambient de l'Autoritat Portuària han obert un expedient a 
l'embarcació. 
 
Font: 
Diari de Tarragona (3 de Febrer de 2012) 
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/064574/barco/vierte/5000/litros/monoremo/estireno/port/tarragona 
 

 
Foto: Ambientum 
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Un solar de Sabadell acumula tones d'enderrocs amb amiant 
L'Ajuntament ha multat amb 2.300 euros al propietari del terreny. 
Més d'un centenar de tones de residus s'amunteguen en un solar abandonat a Sabadell. Entre fustes i plàstics sobresurten 
restes d’uralita, fet a força de fibrociment, altament tòxic. Però la degradació del que havia estat una fàbrica 
d'enquadernació ha provocat que part d'aquestes restes caiguin sobre el carrer. L'Ajuntament de Sabadell netejarà la via el 
dijous i ha iniciat un procés sancionador contra els propietaris del solar. 
 
En aquest espai de prop de 15.000 metres quadrats situat al carrer Bernat Metge, al polígon industrial i d'oci nocturn de la 
Zona Hermètica, es va alçar fins a 2008 l'empresa Enquadernacions Marbre. Actualment el solar pertany a la Immobiliària 
Venpar i Patrimonis Immobiliaris del Vallès, ambdues vinculades a la família Mármol, segons va denunciar el PP de Sabadell. 
Va ser aquesta formació la que ha alertat de la presència del fibrociment en el solar, procedent de la coberta i les parets de 
la fàbrica. El perill d'aquest material, molt habitual en la construcció fins que va ser prohibit fa deu anys, és que quan la 
peça es trenca deixa escapar pols d'amiant, altament cancerigen si es produeix una exposició perllongada. “És un tema 
greu”, tèrcia Antonio Vega, regidor del PP a Sabadell i advocat expert en casos d'amiant. 
 
La deixadesa, el pas del temps i l'acció de ferrovellers que van entrar a la recerca del coure i el cartró, segons denúncia 
Vega, han provocat destrosses a l'interior, així com el trencament de les plaques d’uralita. Algunes han caigut a la via 
pública, així que la zona ha hagut de ser barrada 
 
 L'Ajuntament de Sabadell va obrir un expedient als propietaris a l'agost en detectar el mal estat de l'edifici. Al novembre, 
sense millores en el solar, el Consistori va multar amb 300 euros les immobiliàries i els va enviar un requeriment perquè 
duguessin a terme l'ensulsiada. Al gener la multa va pujar a 2.000 euros i davant la falta de resposta de la propietat, el 
regidor d'Urbanisme de Sabadell, Joan Manau, va assegurar ahir que l'Ajuntament iniciarà el procés per embargar la finca i 
dur a terme subsidiàriament l'enderrocament. 
Font: 
 
El País (15 de Febrer de 2012) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/14/catalunya/1329250807_119238.html 
 
2n Congrés de Comunicació Ambiental a Girona 
Girona va viure entre els dies 24 i 25 de febrer de 2012 el 2n Congrés de Comunicació Ambiental. Aquest esdeveniment va 
tenir per objectius donar a conèixer eines per comunicar millor els missatges ambientals i ser un punt d'intercanvi 
d'experiències innovadores. La temàtica d'aquesta edició va ser les noves tecnologies i les xarxes socials aplicades a la 
difusió ambiental. 
 
El 2n Congrés de Comunicació Ambiental estava dirigit a tota persona que tingués la necessitat de divulgar una iniciativa 
relacionada amb el medi ambient: professionals i estudiants de la comunicació ambiental, entitats ecologistes, associacions, 
tècnics d'ajuntaments, consultories ambientals i centres d'educació ambiental. 
 
El Congrés va ser impulsat pel Centre per a la Sostenibilitat Territorial, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l'associació Limnos-EdC, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona. 
 
Hi van col·laborar l'Associació de Naturalistes de Girona, l'Institut de Medi ambient de la Universitat de Girona, el portal 
mónSOStenible, el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi ambient, la Xarxa de Custòdia del Territori, la fundació iwith.org, el 
portal d'economia domèstica i sostenible Jornal.cat, la Escacc, fundació espai català de cultura i comunicació, l'associació 
Stic.cat, l'Institut del Territori i la Societat Catalana d'Educació Ambiental. 
 
Font: 
Gencat (20 de Febrer de 2012) 
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/be311.html 
 
Repsol i l'associació mediambiental la Sínia signen un conveni per a la recuperació del riu Gaià 
El conveni s'emmarca al programa de custòdia del curs baix del riu  
Repsol i l'associació mediambiental la Sínia han signat un conveni per a la recuperació del riu Gaià, dins del programa de 
custòdia del curs d'aquest riu, que s'embassa al pantà del Gaià, propietat de Repsol. El principal objectiu és promoure la 
conservació del curs baix del riu, d'uns onze quilòmetres de longitud, que acull gran quantitat de valors naturals i elements 
patrimonials.  
 
El president de l'associació, Joan Vives i Garcia, i el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol, 
han signat el conveni. Aquest programa de custòdia fluvial també pretén implicar l'administració pública. Aquest dimarts 
l'associació signarà conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Altafulla.  
Segons informen fonts de Repsol, l'àmbit del conveni és l'entorn fluvial del curs baix del riu Gaià. Actualment, mitjançant un 
conveni entre Repsol i l'Agència Catalana de l'aigua, es treballa per recuperar un cabal ambiental. La nova ampliació de la 
Xarxa Natura 2000 ha inclòs tot el curs baix del riu Gaià, conjuntament amb l'entorn natural de l'embassament del Gaià i 
part del curs mitjà del riu, fins a l'albereda de Santes Creïs -espai ja catalogat dins del PEIN. 
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Aquest nou espai de la Xarxa Natura 2000, que suma 2.998 hectàrees de superfície, i la seva catalogació com ZEPA, implica 
la inclusió automàtica en el Pla d'Espais d'Interès Natural. D'altra banda, en 1992, la desembocadura del Gaià ja va ser 
inclosa dins d'aquest pla, considerada dins de la xarxa relicto de zones humides de la Catalunya meridional. Posteriorment, 
el 1995, per la seva riquesa faunística, va ser declarada reserva natural de fauna salvatge. 
 
Repsol i l'Associació Mediambiental La Sínia estan d'acord en la 
necessitat de fer compatible l'ús del territori amb la conservació dels 
seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials. Després del quin 
ha suposat la recuperació del cabal ecològic del Gaià, a través de la 
signatura del conveni entre Repsol i l‘ACA, les actuacions previstes en 
el conveni signat aquest dilluns són la continuació de les accions 
encaminades a la definitiva recuperació dels valors naturals del riu. 
 
Segons informa Repsol, un dels objectius específics que es pretén 
aconseguir amb aquest conveni de col·laboració és impulsar 
programes de conservació de biodiversitat -per exemple, fer un estudi 
de la població de l'eriçó clar, la recuperació del barb cua-vermell, la 
col·locació i seguiment de caixes-niu i de l‘ornitofauna, el seguiment i 
conservació de la tortuga de rierol al torrent de Salomó, a la 
desembocadura, la zona humida de la resclosa, entre uns altres. 
 
També es vol promoure el voluntariat ambiental entre els veïns del municipi i comarca, impulsar la custòdia de terrenys 
privats dins de l'àmbit fluvial del Gaià, promoure projectes de millora d'usos públics -com per exemple senyalització 
d'itineraris, instal·lació d'algun plafó informatiu i edició de materials- i, a mitjà termini, promoure també un acord entre els 
diversos municipis del curs baix del riu Gaià per impulsar la recuperació i conservació dels valors naturals. 
 
La signatura del conveni aquest dilluns formalitza les diverses col·laboracions puntuals que ja s'han dut a terme durant l'any 
2011. 
 
Font: 
Diari de Tarragona (13 de Febrer de 2012) 
http://www.diaridetarragona.com/camp/064929/repsol/lassociacio/mediambiental/sinia/signen/conveni/per/recuperacio/riu/
gai 
 
Apareix un dofí mort a la platja de Vila-seca 
Agents Rurals del Departament d'Agricultura van localitzar ahir un dofí mort en una de les platges de la Pineda, a Vila-seca, 
informa avui la delegació del Govern en el Camp de Tarragona. 

 
Es tractava d'una femella de dofí rallat que havia mort poc abans, un exemplar 
adult de dos metres de llarg que, una vegada examinat, no presentava cap lesió 
externa que pogués aportar indicis sobre la causa de la mort o perquè estava 
encallat a la platja. 
 
Els agents rurals, que no van apreciar altres exemplars mar endins, van 
traslladar el dofí a la Facultat de Veterinària de la UAB per fer-li la necròpsia i 
determinar la causa de la seva mort. 
 
 
 

Font: 
ABC (15 de Febrer 2012)  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1104639 
 
Torredembarra amplia els horts ecològics per als jubilats 
Collir les teves pròpies verdures per a ús propi és un dels entreteniments preferits de molts jubilats que gaudeixen regant i 
cuidant un petit tros de terra ple de tomàquets, patates i hortalisses vàries. Però per a això es necessita aquest espai fèrtil i 
apte per acollir la plantació d'aquests aliments. Torredembarra ja disposa de 19 horts ecològics d'entre 50 i 60 metres 
quadrats en la finca municipal de Ca Dània que els jubilats utilitzen a manera personal per plantar les seves hortalisses.  
 
Ara, a causa de la creixent demanda d'aquests reduïts terrenys, l'Ajuntament ha iniciat els treballs d'ampliació de 18 horts 
més que se situaran en la finca annexa als ja existents. Una segona fase que s'executarà en l'espai situat darrere de 
l'hivernacle permetrà crear fins a una trentena d'horts més. 
 
Gràcies a aquesta ampliació el regidor de Medi Ambient, Pere Font, espera acabar amb la llista d'espera de 23 peticions que 
«en alguns casos s'allarga fins a sis anys». Una dotzena de jubilats que es beneficiaran de l'increment es van començar ahir 
a realitzar els treballs de neteja i adequació dels seus futurs horts. Es preveu que l'ampliació estigui finalitzada en poques 
setmanes. 

Foto: Diari de Tarragona 
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Font:  
Diari de Tarragona (8 de Febrer de 2012)  
http://www.diaridetarragona.com/costa/064747/torredembarra/amplia/huertos/ecologicos/jubilados 
 
Joan Pedrerol, director de Repsol, nou president del AEQT 
L'Assemblea General Extraordinària de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha proclamat per unanimitat 
dels assistents Joan Pedrerol com a nou president de l'entitat, en ser la candidatura única de consens presentada per 
substituir Anton Valero (que va renunciar al càrrec al gener al haver de deixar la direcció de la factoria de Dow a Tarragona i 
assumir la presidència de la companyia a la regió ibèrica). Pedrerol és membre de la Junta de la AEQT des de la seva 
arribada a la direcció del complex de Repsol el 2008, i ocupava una de les vicepresidències.  
 
Juntament amb el director general, Ramon Fontboté, s'ha presentat a l'Assemblea un ràpid balanç del mandat, destacant 
l'esforç en el compliment dels objectius del Pla Estratègic de l'Associació i la celebració de l'Any Internacional de la Química. 
 
El nou president ha assenyalat que seguirà treballant en les línies obertes per “consolidar tot allò que s'ha aconseguit, de 
manera especial la presència a les institucions i la relació amb la societat, i consolidar el clúster”. Pedrerol ha anunciat a 
l'Assemblea el nomenament dels dos vicepresidents, Jesús Lloma-Osorio (Bayer) i Joan M. Garcia Girona (BASF).  
 
També s'ha referit als reptes de futur, plantejats en el memoràndum subscrit el novembre passat en la clausura de l'Any 
Internacional de la Química “àdhuc sabent la conjuntura econòmica, cal comptar amb els productes que surten de les 
fàbriques de Tarragona, amb un alt valor afegit que contribueixen a millorar la qualitat de vida, i dinamitzen l'economia del 
territori”. Un dels punts en què el president del AEQT ha fet èmfasi és en “la necessitat de treballar tots els agents del sector 
per garantir la competitivitat del Camp i que es mantingui com a zona amb una alta qualitat de vida”.  
 
Perfil biogràfic Joan Pedrerol Gallego (Vilafranca del Penedès, 1954) és enginyer químic en l'especialitat d'Enginyeria per 
l'Institut Químic de Sarrià i diplomat per l'Escola de Negocis IESE al Programa de Desenvolupament Directiu (PDD).  
 
Desenvolupa la seva carrera professional en Repsol, on s'incorpora el 1993 com a Cap d'Enginyeria i Construcció a l'àrea de 
Química del complex industrial de Tarragona. En els seus més de 20 anys de trajectòria en la companyia, ha ocupat 
diferents càrrecs i responsabilitats: cap d'engegada de la planta de Polipropilè, cap de departament de Processos, cap 
d'Engegada del complex d'OP / SM i derivats, cap de Producció i Director Tècnic.  
 
L'abril de 2008 pren possessió com a director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona per les instal·lacions de Refí i 
Química, que per primera vegada queden integrades en una única adreça, convertint-se en el màxim representant de la 
companyia a Tarragona. Al juliol del mateix any és nomenat President del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 
(CTQC). 
 
És Vicepresident Tercer de la Cambra de comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, vocal del Consell d'Administració de 
l'Autoritat Portuària de Tarragona i d'Aigües Industrials de Tarragona (AITASA), membre del Consell Assessor de Foment del 
Treball Nacional i de la Fundació Institut Químic Sarrià (IQS). 
 
Al febrer de 2012 és nomenat president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), desprès d'haver ocupat el 
càrrec de vicepresident de la institució durant tres anys. 
 
Font:  
Tot Tarragona (21 de Febrer de 2012)  
http://www.tottarragona.cat/ca/economia/10856-joan-pedrerol-director-de-repsol-nou-president-de-laeqt.html 
 
CEDAT-URV: 
 
El CEDAT ja té Twitter 
Últimament el CEDAT s'està incorporant al món de les xarxes socials amb la finalitat de difondre les activitats que es 
realitzen al centre i notícies d’actalitat de l'àmbit del medi ambient. En el butlletí del mes passat informàvem de l'entrada del 
CEDAT i del Màster Oficial en Dret Ambiental a la xarxa social Facebook. Aquest mes informem que el CEDAT s'ha incorporat 
a Twitter on podràs seguir-nos com @CEDATURV. 
 
Font:  
CEDAT 
 
Obert el primer període de preinscripció pel Master Oficial en Dret Ambiental 
L'1 de març es va obrir la preinscripció per cursar el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental de la URV durant el proper 
curs acadèmic 2012-13.  
 
La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Master Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant de caràcter fonamental com 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 per la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la progressiva 
implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Master Oficial en Dret Ambiental, com són els 
sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes 
d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del 
medi ambient. 
 
La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de ben 
aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti al 
titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny 
d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada. 
 
El Màster Universitari en Dret Ambiental és una titulació oficial acreditada. 
La preinscripció en línia pot fer-se a: http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html 
Les places són limitades 
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/documents_master/guia_informativa.pdf 
 
Oberta la convocatòria URV-Ajut per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental dirigit a estudiants 
internacionals  
De l'1 de març al 30 d'abril romandrà obert el termini de sol·licitud de la beca convocoda per la Universitat Rovira i Virgili per 
cursar estudis de màster de la URV durant el curs acadèmic 2012-2013. Aquest ajut està dirigit a estudiants internacionals 
de nou accés que reuneixin els requisits oportuns per accedir als estudis de màster universitari i consisteix en l'import 
íntegre de la matrícula del primer curs (60 crèdits ECTS) a més d'una borsa d'estudis de 4.000 euros.  
 
Font:  
URV (1 març 2012) 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/doctorats_masters/EdPiD/Beques/AJUTS_EST_INTERNACIONALS/conv_ajuts_inter_
cat__2012-2013.pdf 
 
NORMATIVA  

 
Unió Europea:  
 
Reglament nº 83 de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (CEPE) – Disposicions 
uniformes relatives a l'homologació de vehicles pel que fa a l'emissió de contaminants segons les necessitats 
del motor en la matèria de combustible (DOUE L 42 de 15 de Febrer de 2012). 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial de la Unió Europea 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:042:0001:0207:ES:PDF 
 
Reglament (UE) nº 101/2012 de la Comissió, de 6 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) nº 
338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu 
comerç (DOUE L 39 d'11 de Febrer de 2012). 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial de la Unió Europea 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0133:0200:ES:PDF 
 
Reglament (UE) nº 135/2010 de la Comissió, de 16 de febrer de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) 
nº 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus, per introduir determinats 
residus no classificats en el seu annex IIIB Text pertinent a l'efecte del EEE (DOUE L 46 de 17 de Febrer de 
2012). 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial de la Unió Europea 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:046:0030:0032:ES:PDF 
 
Espanya: 
 
Decret 1/2012, de 12 de gener, pel qual es regulen els aprofitaments maderables i llenyosos en muntanyes i 
altres zones arboladas no gestionats per la Junta de Castella i Lleó. 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial de Castella i Lleó 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/18/pdf/BOCYL-D-18012012-1.pdf 
 
Decret 278/2011, de 27 de desembre, pel qual es regulen les instal·lacions en les quals es desenvolupin 
activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. 
 
Per a més informació:  
Diari Oficial País Basc  
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120123&a=201200334 
 
Llei 7/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals i de fomento econòmic a la Regió de Múrcia. 
 
Per a més informació: 
Butlletí oficial Regió de Múrcia 
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=485657 
 
 
Catalunya: 
 
Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d'explotació. 
 
Per a més informació:  
Diari oficial Generalitat de Catalunya númm 6039, 5/1/2012 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6039/11362088.pdf 
 
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
 
Per a més informació:  
Diari oficial Generalitat de Catalunya núm. 6035, 30/12/2011  
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6035/11362083.pdf 
 
Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa. (DOGC núm. 6035, de  
30 de desembre) 
 
Per a més informació:  
Diari oficial Generalitat de Catalunya núm. 6035, 30/12/2011  
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6035/11362090.pdf 
 
JURISPRUDÉNCIA 

  
Unió Europea: 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 16 de febrer de 2012, assumpte C-182/10, «Avaluació de 
les repercussions de projectes sobre el medi ambient - Concepte de "acte legislatiu" - Valor i abast de les 
precisions aportades per la Guia d'aplicació del Conveni de Aarhus - Autorització d'un projecte sense una 
avaluació apropiada de les seves repercussions en el medi ambient - Accés a la justícia en matèria de medi 
ambient - Aconsegueixi del dret de recurs - Directiva "hàbitats" - Pla o projecte que perjudica la integritat del 
lloc - Raó imperiosa d'interès públic de primer ordre.» 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0182&lang1=es&type=NOT&ancre= 
 
La sentència de la Gran Sala deriva de la petició de decisió prejudicial presentada per la per la High Court of 
Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regne Unit), en el marc d'un litigi 
entre Air Transport Association of America, American Airlines (LLIGA), Continental Airlines Inc. (LLIGA) i 
United Airlines, i el Secretary of State for Energy and Climate Change en relació amb la validesa de les 
mesures de transposició de la Directiva 2008/101 adoptades pel Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del 
Nord. 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db292b274f57554a0da59bda21ea2805a7.e34Ka
xiLc3qMb40Rch0SaxqTc390?text=&docid=117193&pageIndex=0&doclang=ES&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=465
720 
 
Espanya: 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 17 de gener de 2012 (Sala contenciosa administrativa, Secció 4ª, Ponent: 
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Antonio Martí García) Ordenança Municipal Reguladora de Instalacions de Radiocomunicació d’ Iniesta 
(Cuenca). 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6247423&links=&optimize
=20120127 
 
Sentència de l'Audiència Nacional de 16 de desembre de 2011 (Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, 
Ponent: María Nieves Buisán García) Es desestima la pretensió indemnizatoria derivada d'acte legislatiu 
perquè la prohibició de caçar ja existia amb anterioritat a la promulgació de la Llei 1/2007 de declaració de 
Parc Nacional de Monfragüe. 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6231842&links=&optimize
=20120116 
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa núm.956/2011, de 13 de desembre (Sala del 
Contenciós. Seu Albacete, Secció 2º. Nombre de Recurs 1107/2007. Ponent D. Pascual Martínez Espín) 
Recurs contenciós-administratiu contra la resolució de la Conselleria de Medi ambient i Desenvolupament 
Rural de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa de vint-i-tres de maig de 2007 per la qual s'aprova la 
partió de la via pecuària la Canyada Real Segoviana, en el tram comprès en el terme municipal de 
Menasalbas, Toledo. 
 
Per a més informació:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5975525&links=&optimize
=20110526 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 2 de desembre de 2011 (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, 
Ponent: María del Pilar Teso Gamella). Recurs de cassació. Autorització ambiental integrada. Caràcters i 
naturalesa d'aquesta autorització en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la 
Contaminació.  
 
Para más información:  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6218804&links=%22217/2
008%22&optimize=20111227 
 

  ARTÍCLES 
Nova Teoria: Des de 2014 una baixada brusca de les temperatures provocaria una nova era glaciar de dos 
segles 
Drets dels pobles i comunitats indígenes enfront de l'exploració i explotació minera, petroliera, 
hidroelèctriques o altres megaprojectes als seus territoris  
Individus mediambientals  
El costat fosc del golf  
A Xile la privatització de les aigües viola els drets humans 
Saps que hi ha grans aspiradores que xuclen els peixos de l'oceà?  
Lluitar en temps regirats  
La darrera obsessió energètica 
  

  PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
Embid Irujo, Antonio. La calidad de las Aguas y su regulación jurídica: un estudio comparado de la situación en España y 
México. Madrid: Iustel, 2011 
Hillel, Daniel. Handbook of climate change and agroecosystems: impacts, adaptation, and mitigation. London: Imperial 
College Press, 2011 
Edward Elgar Pub. Improving energy efficiency through technology: trends, investment behaviour and policy design. 
Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2010 
Tarschys, Daniel. Sports de pleine nature et protection de l'environnement / actes du colloque organisé à l'initiative du 
Centre de droit et d'économie du sport (CDES) et du Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de 
l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU-CNRS). Limoges: PULIM, [2000] 
Floyd, Rita. Security and the environment: securitisation theory and US environmental security policy. Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 2010. 
Kenney s., Douglas.  The water-energy nexus in the American west. Northampton. MA: Edward Elgar Pub., 2011 
 

  AGENDA  
 
Summer School and Workshop on Political Ecology, Environmental Justice, and Conflicts 
En connexió amb diversos projectes d'investigació en els quals està involucrat el Institutit de Ciència i Tecnologia Ambientals 
(ICTA) (EJOLT, ENGOV, CLICO i URBLIV), aquest institut i la UAB están organitzant un curs d’estiu sobre justícia 
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ambiental que tindrà lloc entre els dies 2 i 11 de juliol de 2012. En ell s'analitzaran el moviment global per la justícia 
ambiental i els conflictes soci-ambientals de diferents tipus i a diferents escales. La realització d'aquest curs estarà 
reconeguda amb un total de 2,5 crèdits ETCS. Paral·lelament, entre els dies 5 i 6 de juliol, a la Pedrera de Barcelona, se 
celebrarà un workshop sobre la mateixa temàtica.  
 
El termini per presentar la sol·licitud d'inscripció als cursos i al workshop finalitza el 30 d'Abril.  
 
Lloc: Curs: Instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona; workshop: La Pedrera 
Data: Curs: Del 2 a l'11 de juliol de 2012; workshop: del 5 al 6 de juliol 
Organitza: ICTA i UAB 
 
Per a més informació: 
http://www.environmentalconflicts.com/ 
 
Convocatòria 2012 del Premi Julián Sanz del Rio 
Amb la finalitat d'incentivar la cooperació científica, humanística i cultural entre Espanya i Alemanya, la Fundació per a la 
projecció internacional de les universitats espanyoles – Universidad.es i el Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic – DAAD 
convoquen anualment, des del 2010, el Premi Julián Sanz del Riu. El Premi es concedeix a joves investigadors/as d'Espanya i 
Alemanya que s'hagin dedicat professionalment i de manera especial a l'altre país, contribuint així a l'enteniment entre 
ambdues nacions. 
 
El Premi Julián Sanz del Riu s'atorga cada any en diferents àrees del saber. En la present convocatòria està dedicat a 
Humanitats. 
 
Data límit: 15 d'abril de 2012 (data d'enviament postal) 
Convoca: Universidad.es i DAAD 
 
Per a més informació: 
http://www.universidad.es/index.php/pags/publico/detalle/idpag.124/idmenu.1098/idcategoria.1308 
 
The Model United Nations of Barcelona 
Se celebrarà del 2 al 5 de Maig de 2012. La participació està oberta per a universitaris d'entre 18 a 30 anys. Cada persona 
interpretarà el rol d'un delegat.  
 
Les temàtiques a tractar aniran   de la Primavera Àrab, la “banya” d'Àfrica i el crim organitzat a Amèrica central. Hi ha temps 
per apuntar-se fins al proper dia 15 de Març. 
 
Data: 2 al 5 de Maig 
Lloc: Seu de ANUE. Via Laietana, 51, entl. 3a 08003 Barcelona 
Organitza: ANUE 
 
Per a més informació: 
http://www.anue.org/catala/index.htm 
 
Emprenadoria verda en turisme rural  
Quin és el paper del sector del turisme en l'economia actual i el desenvolupament sostenible? Com incideix l'activitat turística 
en la diversitat social, cultural, etnogràfica i biològica del mitjà rural? 
 
Continguts: Els continguts d'aquest curs fan un recorregut pels productes turístics i els seus impactes socials, ambientals i 
econòmics. Aprofundeix en les tècniques de Coaching ambiental per a emprenedors i planteja les pautes per al 
desenvolupament d'un Pla d'empresa aplicat al sector de turisme rural sostenible. 
 
El curs es divideix en 5 mòduls que inclouen conceptes teòrics, material de referència, lectures d'aprofundiment i casos 
d'estudi: 
 
• Mòdul I: Conceptes bàsics sobre el sector del turisme en l'economia actual i desenvolupament sostenible. 
• Mòdul II: Coaching ambiental per a emprenedors. 
• Mòdul III: Pla d'empresa aplicat al sector de turisme rural sostenible. 
• Mòdul IV: Creació i desenvolupament de productes turístics rurals sostenibles. 
• Mòdul V: Comercialització i promoció del producte ecoturístic. 
 
Dara: Del 21 de febrer al 23 de març 2012  
Lloc: online  
Organitza: EcoTural 
 
Per més informació:  
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http://www.eco-union.org/formacion/index.php/es/inscripciones 
 
Jornades "Economia verda, empreses compromeses amb el territori" 
Associació Hàbitats celebra les III Jornades de Custòdia Fluvial i Participació Social que aquest any prenen per títol 
"Economia verda, empreses compromeses amb el territori." Les jornades tindran lloc divendres que ve 24 de febrer en la 
Masia "Mes Catarro" de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès).  
 
La tercera edició de les jornades explicarà a la participació de sectors empresarials ben diversos i oferirà un espai de trobada 
per a aquelles iniciatives empresarials que d'una o una altra manera treballen amb objectius de millora i responsabilitat, tant 
en el vessant social com l'ambiental. 
 
Al llarg de la jornada es posaran en comú diferents aspectes pràctics sobre l'economia verda i la responsabilitat social 
corporativa i es debatran quins són alguns de les fites que es converteixen en clau en els nous models empresarials que, a 
més de la millora contínua, integren objectius i estratègies específiques de millora ambiental, inclusió, participació social o 
custòdia del territori. 
 
Les jornades estan destinades a professionals i emprenedors, entitats, estudiants i voluntaris que estiguin interessats en la 
custòdia del territori i en nous models de desenvolupament. 
 
La jornada compta amb el suport de Unnim Caixa Obra Social, de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i del Parc del 
Foix. 
 
Data: 24 de Febrer de 2012 
Lloc: Masia “Mas Catarro”Av. Mas Catarro s/n. 08730 Santa Margarida i Els Monjos 
Organitza: Asociación Hábitats 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.60989fe8099f1c824e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=824981eb1a
7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=824981eb1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detal
l&contentid=6dae7df8f5c55310VgnVCM1000008d0 
 
Curs “Els animals del riu” 
ADENC organitza del 23 de febrer al 10 de març un curs d'introducció al coneixement dels grups faunístics que podem trobar 
en els rius vallencs. 5 sessions teòric-práctics i una sortida de camp integren el programa.  
 
ADENC organitza aquest mes de febrer i març un curs introductori al coneixement dels diferents faunístics que trobem en els 
rius del Vallès: macroinvertebrados, pescats|peixos, amfibis, rèptils, mamífers i aus. A través del les diferents sessions 
aprendrem a distingir les diferents espècies que podem trobar, la seva biologia i ecologia i també alguns aspectes de la seva 
gestió i conservació. 
 
Espècies pròpies i autòctones, què ens indica la seva presència (moltes actuen com a indicadores de l'estat ecològic del riu), 
quins són les espècies més amenaçades i què podem fer per reduir aquest risc... Lluís Benejam (biòleg), Associació Hàbitats, 
Ignasi Batet i Paco Martínez (naturalistes) ens guiaran a través d'aquest viatge pel coneixement de la fauna dels nostres 
rius. Els curs consta de 5 sessions teòriques (els dies 23 i 28 de febrer i 1, 6 i 8 de març), de 19.30 a 21 h a la seu del 
ADENC (Casa Estruch, c. De Sant Isidre 140, Sabadell), i d'una sortida de camp (matinal, en el riu Ripoll al pas per 
Sabadell). 
 
Data: Del 23 de Febrer fins 10 de Març de 2012 
Lloc: Ca l'Estruch, c. De Sant Isidre  140. Sabadell.  
Organitza: ADENC 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.60989fe8099f1c824e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=824981eb1a
7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=824981eb1a7ca210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detal
l&contentid=0fcd9f396a675310VgnVCM1000008d0 

 
 

 
 
 
 

 
              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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