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La inèrcia del desig 

És novembre. Les compres de Nadal s’acosten i el cert és qui ni tan sols la crisi econòmica aconsegueix trencar la pulsió 
consumista de les societats pròsperes —i no tan pròsperes—. Obtenir és el més important. No fer-ho produeix frustració... i 
fer-ho, en el fons, també, perquè la inèrcia del desig en la societat de consum no té final. És una cursa cap a la felicitat que 
mai arriba feta de moltes petites frustracions, perquè, en acabat, gairebé cap bé adquirit acaba donant allò que s’esperava i 
cal anar a buscar-ne més. 

Aquest mes es recull en el Butlletí una entrevista a Serge Latouche, apareguda fa uns dies a El País. Allí, el veterà 
economista francès esmenta alguns dels elements fonamentals del funcionament del metabolisme social de la fase 
globalitzada del procés d’acumulació capitalista: consum d’energia per fer arribar els productes des d’indrets llunyans, 
generació compulsiva de residus, obsolescència programada, publicitat tan persistent com frustrant. Les dinàmiques del tenir 
i el paradigma de l’homo consumens dominen el nostre model social i l’imposen a tot arreu. El desig contínuament frustrat 
es reprodueix a través de la publicitat omnipresent, reactivant permanentment la necessitat de tenir. 

És probable que, com diu Latouche, la crisi actual del sistema tingui a veure justament amb això, una dinàmica de consum 
desbocada que cavalca a les espatlles del deute per, finalment, acabar col·lapsant. Potser perquè hi ha més diner que coses 
que comprar. Potser perquè ampliar infinitament la unitat de compte —el capital financer que es multiplica cancerígenament 
en els mercats— no significa la multiplicació correlativa dels recursos disponibles. 

Tanmateix, les reaccions dels responsables polítics i econòmics sembla que indiquen que l’objectiu és superar la crisi sense 
canviar el model, introduint una pressió més gran el planeta i, segurament, més frustració en les persones. No està clar que 
les receptes ortodoxes hagin de servir aquesta vegada. Potser sigui l’oportunitat per a un trànsit cap al decreixement, però 
¿qui s’atrevirà a demanar vots dient que cal acostumar-se a tenir menys? 
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Internacional:  

Les protestes ciutadanes aconsegueixen paralitzar un projecte químic a Xina 

Les protestes ciutadanes han aconseguit paralitzar un projecte químic a l'est de Xina, que suposa una nova victòria per als 
activistes mediambientals. Les autoritats de Ningbo (província de Zhejiang, una de les més riques de Xina) han cancel·lat, 
almenys temporalment, l'ampliació d'una planta petroquímica, que des de la setmana passada ha portat a milers de 
persones a prendre els carrers en aquesta ciutat industrial de la costa per por dels seus efectes contaminants. 

Les mobilitzacions, que van començar de forma esporàdica, van créixer durant el cap de setmana, quan els manifestants es 
van enfrontar a la policia. El Govern de Ningbo va anunciar diumenge a la nit que ell i l'inversor del projecte –el grup estatal 
Sinopec- han acordat “amb fermesa” no seguir endavant amb l'ampliació. Va afirmar que “prohibirà” la producció de 
paraxilè, un hidrocarbur utilitzat en la fabricació d'ampolles de plàstic. El comunicat oficial va admetre, per primera vegada, 
que en la instal·lació es pretenia produir aquest químic. L'exposició prolongada a paraxilè ha estat relacionada amb una sèrie 
de problemes de salut, segons alguns estudis. 

Les protestes van començar al districte de Zhenhai, on es troba la planta de Sinopec, que la premsa xinesa ha descrit com 
un complex valorat en 55.900 milions de yuans (6.900 milions d'euros) per a la producció de petroli i etilè. El dissabte van 
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passar a la ciutat de Ningbo, els dirigents de la qual tenen responsabilitat sobre Zhenhai. Les manifestacions es van tornar 
violentes quan la policia va començar a utilitzar gasos lacrimògens i va detenir a alguns dels participants. 

Les protestes s'han produït quan falten menys de dues setmanes perquè comenci a Pequín el congrés quinquennal del Partit 
Comunista Xinès (PCX), en el qual es produirà el relleu dels màxims dirigents del país. Es tracta d'un període especialment 
sensible, en el qual el Govern no vol cap besllum d'inestabilitat. Això ha contribuït, segurament, a la decisió de detenir el 
projecte, i alguns veïns temen que, quan finalitzi el conclave polític, les autoritats de Ningbo ho reavivin. Alguns 
manifestants desconfien dels dirigents locals, i, malgrat l'ordre de paralització, uns 200 es van tornar a concentrar aquest 
dilluns davant del Govern municipal, informa France Presse. 

L'aparent victòria dels veïns de Ningbo és l'últim 
exemple relacionat amb disturbis produïts com 
a conseqüència de la ira ciutadana contra la 
deterioració mediambiental que han provocat a 
Xina tres dècades de desenvolupament 
econòmic a qualsevol preu. 

Al juliol, milers de persones es van mobilitzar 
per por de la contaminació d'una conducció 
d'aigües residuals d'una planta paperera de 
propietat japonesa a l'est del país, i solament 
van posar fi a la protesta després de la 
cancel·lació del projecte. Aquest any, també, 
centenars de ciutadans es van enfrontar a la 
policia a Shifang (província de Sichuan) contra 
la construcció d'una planta metal·lúrgica, que 
finalment va ser descartada. 

La gent que s'ha llançat al carrer a Ningbo forma part de la creixent classe mitjana xinesa, que presenta un desafiament 
cada vegada major al Govern. Disposen de telèfons intel·ligents amb connexió a Internet, són àvids usuaris de les xarxes 
socials i cada vegada són més conscients dels seus drets i exigents amb els líders polítics, en particular, quan es tracta d'un 
assumpte que els afecta directament com és el cas dels problemes mediambientals. 

El diari anglès Xina Daily assenyala aquest dilluns en un editorial que l'increment del nombre de mobilitzacions per raons 
mediambientals mostra que cal canviar la “obsessió” dels governants locals pel desenvolupament econòmic. Un altre 
periòdic, el Global Estafis, ha urgit al Govern al fet que creu un sistema més transparent per a l'aprovació de projectes, però 
ha advertit que la destinació de les plantes industrials no pot ser decidit per les protestes. “Alguns reivindiquen que la gent 
de Ningbo ha aconseguit una victòria”, assenyala la publicació lligada al Diari del Poble, òrgan oficial del Partit Comunista 
Xinès. “Però nosaltres sostenim que quan es decideix un projecte químic quantiós mitjançant tals protestes, no hi ha 
guanyador sinó que tot el país perd”. 

Un conseller del Ministeri de Medi ambient va assegurar el divendres passat que el nombre de mobilitzacions relacionades 
amb problemes mediambientals ha augmentat a un ritme proper al 30% anual durant els últims 15 anys, i que aquestes són 
cada vegada majors. 

Font: 
El País (29 Octubre 2012) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/29/actualidad/1351519164_138087.html 

“Rentat de fusta”, la nova rúbrica del crim organitzat 

Després de la cocaïna i els diamants, una altra indústria està atraient a les organitzacions criminals. 

Fins al 90% de la tala il·legal als boscos tropicals pot ser atribuïda al crim organitzat, que controla fins al 30% del comerç 
global de fusta, segons un informe del Programa de Nacions Unides per al Medi ambient, PNUMA. 

L'informe, titulat "Carboni Net, Negoci Brut: tala il·legal, blanqueig i frau fiscal als boscos tropicals del món", assenyala que 
durant anys les autoritats van pensar que la tala il·legal estava disminuint. 

Però això es devia al fet que no estaven mirant en el lloc indicat, va assenyalar l'autor principal de l'estudi, Christian 
Nelleman. 

Els registres d'importació i exportació no expliquen tota la veritat, diu Nelleman, perquè els criminals s'han tornat més 
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sofisticats en els mètodes que utilitzen per cobrir els seus rastres. 

Entre els mecanismes utilitzats es troben la falsificació de permisos, el hacking de bases de dades, el suborn de funcionaris i 
el ocultació de fustes il·legals en documents de venda de cultius. 

"Una de les grans estafes són les operacions de rentat a les quals es busca vendre fusta il·legal a través de plantacions". "A 
Brasil i al Sud-est Asiàtic hi ha centenars i milers de permisos, per exemple, per a venda de palmell setrill o altres 
plantacions, que només existeixen al paper, però produeixen vastes quantitats de fusta pel que reflecteixen bàsicament 
operacions de rentat". 

Un informe anterior publicat a l'abril per l'Agència d'Investigacions Ambientals d'Estats Units, EIA, titulat "La màquina de 
rentat" o "The Laundering Machine", va assenyalar que almenys 112 carregaments il·legals de cedre i caoba amb papers 
falsos signats per funcionaris peruans van arribar a territori nord-americà entre 2008 i 2010. 

Per ajudar a combatre el comerç il·legal, INTERPOL ha establert un programa pilot anomenat Ajuda en el Compliment de la 
Llei sobre Boscos, Law Enforcement Assistance for Forests, o LEAF per les seves sigles en anglès. 

"Ara hi haurà més èmfasi a atrapar als líders i a les màfies involucrades", va assenyalar Nelleman. 

Grups rebels 

"El que ens ha causat consternació és la magnitud de la fusta no controlada", va dir Nelleman. El 2008, per exemple, 
Indonèsia va exportar oficialment 18,6 milions més de metres cúbics de fusta que l'any 2000. 

Aquesta fusta addicional provenia suposadament de plantacions legals, però la gran majoria dels permisos van resultar ser 
falsos, assenyala l'informe. Simplement s'havia talat bosc verge. 

L'informe assenyala que entre US$30.000 i US$100.000 milions 
es mouen en el comerç il·legal de fusta. No només es tracta de 
fons malversats, que deixen d'invertir-se en desenvolupament. 
La tala il·legal soscava els esforços per combatre el canvi 
climàtic. El PNUMA recorda que la desforestació és responsable 
del voltant del 20% de les emissions de diòxid de carboni, un 
percentatge 50% major que les emissions combinades de 
l'aviació i el transport marítim i terrestre. 

Els fons generats per la venda il·legal de fusta han estat usats 
pel Khmer Rouge de Cambodja en el passat. I en el present 
genera recursos per a grups com el Lord´s Resistance Army a 
Uganda i milícies a la República Democràtica del Congo, 
dedicades a més a la caça furtiva d'elefants i rinoceronts. 

Nelleman assenyala que les milícies moltes vegades fan acords amb funcionaris per la retirada de reguardes i talen bosc per 
alimentar un altre negoci creixent que aconsegueix uns US$28 milions a l'any segons l'ONU, la venda il·legal de carbó. 

"Durant una ofensiva, les milícies desplacen centenars de milers de persones a campaments. Aquests refugiats, per cuinar, 
necessiten carbó. Així que les milícies, després d'haver forçat la gent a abandonar les seves llars, tallen el bosc, el 
transformen en carbó i després guanyen venent-lo als refugiats. I diferents milícies, a més d'alguns militars, cobren 
impostos al carbó al llarg del seu transport cap als campaments". 

INTERPOL 

El nou programa d'Interpol treballa amb forces policials nacionals per combatre grups criminals i obtenir informació sobre les 
màfies i els seus aliats, moltes basades a Amèrica del Nord, Europa i Xina. 

En alguns casos les autoritats han recorregut a operacions militars. "Hem vist a Indonèsia casos d'intervenció de les forces 
navals i l'exèrcit a causa del tipus d'armaments utilitzats pels cartells de fusta", va dir Nelleman. "A Brasil, la policia federal 
ha estat efectiva en operatius llampec. Per combatre el crim organitzat transnacional s'ha de recórrer a tot el ventall 
d'accions en defensa de la llei". 

Entre les recomanacions de l'informe, s'assenyala que les autoritats nacionals han de restringir l'exportació de fusta en àrees 
amb alta concentració d'activitat il·legal. 

Foto: BBC Mundo 
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INTERPOL també identificarà les companyies que operen o compren fusta de regions amb tala il·legal i també es recomana 
investigar les plantacions utilitzades com a façana legal. 

Nelleman assenyala que l'experiència amb els cartells de la droga indica el que pot succeir si no es deté el comerç il·legal de 
fusta. "Els cartells de la fusta poden expandir-se a altres activitats, com la tracta de persones, el narcotràfic i la mineria 
il·legal que alimenta molts dels conflictes a nivell global". 

Font: 
BBC Món (19 octubre 2012) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121018_madera_mafia_am.shtml 

A propòsit de la represa Belo Monte: “El medi ambient no és un adorn” 

“El medi ambient no és un adorn, és part una visió de desenvolupament i inclusió social” va assenyalar la presidenta Dilma 
Rousseff a l'obertura de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible (Rio + 20). No obstant 
això, en pronunciar aquesta frase sembla que la Presidenta Rousseff va oblidar els danys que la construcció de la represa 
Belo Monte, destinada a ser la tercera represa més gran del món, està causant al medi ambient i a milers de persones que 
habiten a la conca de l’amazònic Riu Xingú a l'estat de Pará. 

La represa de Belo Monte inundarà més de 500 km² d'una zona 
habitada per nombrosos pobles indígenes, comunitats de pescadors 
i riberenques. Desviarà gairebé en 80% el cabal del riu causant 
danys a cultius, mort de peixos, així com a la flora i fauna de la qual 
depenen les comunitats per a la seva subsistència i que per al cas 
dels pobles indígenes constitueix un element clau de la seva 
integritat cultural com a pobles. A l'àrea coneguda com la Volta 
Gran del riu Xingu es produirà una reducció dràstica del cabal de riu 
fins a quedar pràcticament sec, la qual cosa provocarà que les 
comunitats que aquí habiten no puguin traslladar-se a la ciutat 
d’Altamira, que és el principal centre econòmic de la zona. En suma, 
la represa causarà el desplaçament forçós de milers d'habitants i 
innombrables costos socioambientals. 

El Govern de Brasil es val d'una suposada deficiència energètica al país per impulsar costi el que costi la construcció de la 
represa malgrat els danys que, des de ja, causa la seva construcció. No obstant això, poc o gens es diu de l'explotació d'or 
que planeja fer la companyia canadenca Belo Sun Mining a la Volta Gran del riu Xingu. 

Nord Energia S.A., consorci constructor de la represa liderat per la paraestatal Electrobras, no ha complert amb les 
condicionants que li van ser imposades a la llicència prèvia atorgada pel Ministeri de l'Ambient i enfronta més de 15 accions 
civils públiques promogudes pel Ministeri Públic Federal amb base a les irregularitats comeses en el procés de llicenciament 
de l'obra. Conjuminat a l'anterior, en diverses ocasions la justícia brasilera ha suspès les obres de la represa amb base a les 
precipitades irregularitats, l'absència d'avaluacions d'impacte ambiental independents i de consultes apropiades amb les 
comunitats indígenes com ho disposa el Conveni 169 de l’ OIT del com, Brasil és part. No obstant això, les autoritats 
judicials de major jerarquia, sense cap anàlisi relativa a l'impacte que la construcció de la represa té sobre els drets humans 
dels afectats i utilitzant instruments jurídics de l'època de la dictadura militar, sempre han trobat la forma de revocar les 
ordres de suspensió i per tant ordenar el reneixement immediat de les obres. Davant fets com aquests és inevitable 
preguntar-se on està la independència judicial? 

Encara més, un Estat com Brasil que sempre ha presumit de ser un gran defensor dels drets humans i dels seus òrgans de 
supervisió va tenir una reacció descomunal, valgui dir, la retirada del seu Ambaixador davant l'Organització d'Estats 
Americans, de la seva contribució financera a aquesta organització i del seu candidat a la Comissió Interamericana de Drets 
Humans (CIDH), en rebre unes mesures cautelars dictades per aquesta última, el 1er d'abril de 2011, sol·licitant la 
suspensió immediata del procés de llicenciament i de les obres del projecte Belo Monte fins que es realitzessin processos de 
consulta prèvia lliure i informada a les comunitats indígenes així com l'adopció de mesures per protegir la seva vida i 
integritat personal. 

A la data, Brasil no ha restablert el seu Ambaixador davant l'OEA i s'ha negat a participar del procediment de mesures 
cautelars incomplint així amb les seves obligacions com Estat membre de l'organització i part de la Convenció Americana 
sobre Drets Humans. No obstant això, el més lamentable és que la reacció de Brasil va ser un dels factors que va 
desencadenar un procés de mal anomenat “enfortiment” del Sistema Interamericà de Protecció de Drets Humans que pretén 
en realitat treurer-li força i facultats a un Sistema que per a molts habitants i comunitats de l'hemisferi representa l'última 
esperança per a la protecció dels seus drets. 

Brasil defensa aferrissadament un projecte que ha estat declarat inviable des del punt de vista ambiental i socioeconòmic. 

Foto: María José Veramendi Villa / Asesora Legal de AIDA 
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Un projecte que, a pesar constituir un mal exemple del que hauria de ser una emprenedoria hidroelèctrica, rep premis 
internacionals al “Projecte de l'Any”. Resulta irònic que un país on la Presidenta assenyala categòricament que “el medi 
ambient no és un adorn” és on més sembla ser un simple element decoratiu per adornar un discurs. 

Font: 
SPDA Actualitat Ambiental. (26 Octubre 2012) 
http://www.actualidadambiental.pe/?p=17130 

Els nivells de radioactivitat a Fukushima romanen alts 

Els nivells de radiació als peixos capturats prop de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, a Japó, encara són alts després 
de l'incident de 2011. Això suggereix que la contaminació al lloc podria estar filtrant-se a les aigües del Pacífic, va dir un 
investigador nord-americà aquest dijous. 

La "immensa majoria" dels peixos capturats fora de Japó no 
mostren nivells de contaminació radioactiva perillosa per als 
humans, fins i tot prop dels límits imposats després de l'accident, 
va escriure a la revista Science el radioquímic marí Ken 
Buesseler, de l'Institut Oceanogràfic Woods Hole, a 
Massachusetts. 

No obstant això, prop de la planta, un elevat nivell dels 
subproductes del reactor (cesi-134 i cesi-137) "implica que el 
cesi encara és alliberat a la cadena alimentària", va escriure 
Buesseler. 

Les fonts podrien ser partícules radioactives alliberades per la 
planta, sedimentades al fons del mar o en aigua subterrània, a mesura que els operadors aboquen tones d'aigua al dia en 
els reactors per mantenir-los freds. 

Els investigadors encara no defineixen quin és la font més probable, "però sabem que ambdues coses succeeixen", va dir 
Buesseler a CNN. 

"No podem dir si l'aigua de refrigeració és actual o d'abril passat, però seguim veient cesi a l'oceà, directament a la planta, 
és elevat", va agregar. El científic va reiterar que aquests nivells "no són perillosament alts; crec que no hem de ser 
alarmistes". 

La planta ja no tira vapor radioactiu a l'atmosfera, com en el moment més difícil del desastre. Encara que Tòquio Elèctric 
Power Company, operador de la planta, va establir un sistema per absorbir el cesi de l'aigua que refreda el reactor, no tota 
s'està recuperant, va dir Buesseler. 

Buesseler va ser un dels organitzadors d'una expedició d'investigació internacional tres mesos després del desastre. Va 
estudiar els reportis governamentals de contaminació per cesi en uns 8.500 peixos capturats en diferents llocs fos del nord-
est de Japó. 

El tsunami que va copejar Fukushima Daiichi després de l'històric terratrèmol de març de 2011 va deixar a la planta sense 
energia elèctrica ni sistemes de refrigeració, per la qual cosa tres reactors van col·lapsar. El resultat va ser el pitjor accident 
nuclear des de Chernobil, ja que els reactors paralitzats van llançar enormes quantitats de partícules radioactives al medi 
ambient. 

La major part de la pluja radioactiva de la planta va ser arrossegada cap al mar, on es va diluir al Pacífic. Encara que no es 
van registrar morts directes per l'accident, desenes de milers de persones segueixen desplaçades de les ciutats que envolten 
la planta. 

Lectures de radiació en peixos contaminats van variar àmpliament. Les espècies que viuen en el fons de l'oceà tenen els 
nivells més alts, d'acord amb Buesseler. Això suggereix que la contaminació s'ha instal·lat al fons del mar. 

El cesi-137 triga uns 30 anys a perdre la meitat de la seva radioactivitat, mentre que el cesi-134 té una vida mitjana 
radioactiva de sol dos anys. Aquest component químic s'acumula als teixits musculars dels peixos, que eventualment ho 
processen i excreten la major part. 

Des d'abril, les autoritats japoneses van prohibir els peixos amb nivells de tots dos isòtops de cesi superiors als 100 
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bequerelis per quilogram de pes humit. 

La majoria dels peixos capturats més enllà de les costes de la Prefectura de Fukushima, on se situa la planta, van estar molt 
per sota d'aquest límit. Però els capturats prop del lloc registren nivells d'entre 1.000 i 10.000 Bq/kg. 

Buesseler va reconèixer les mesures de protecció a la salut que el govern de Japó duu a terme. "Per descomptat que no 
amaguen aquestes xifres", va dir. 

No obstant això, va agregar "hi ha molta incertesa al públic japonès sobre què creure, sobre qui està dient la veritat". 

L'empresa Tòquio Electric Power va informar que monitoritza la contaminació per radiació als peixos i no ha vist cap canvi 
significatiu, però ha engegat una sèrie de mesures preventives. 

Font: 
CNN (27 octubre 2012) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/27/los-niveles-de-radiactividad-en-fukushima-permanecen-altos/ 
 
Els ministres de Medi ambient d'Àfrica Oriental es reuneixen 

Els ministres de Medi ambient d'Àfrica Oriental s'han reunit a Uganda per debatre, 
entre altres temes, sobre propostes per frenar la contaminació ambiental, incloent 
un impost anti-pol·lució, segons un comunicat de l'Autoritat intergovernamental de 
Desenvolupament. "Hem desenvolupat un programa regional sobre la recuperació 
de desastres ocasionats per la sequera  i seguint el mandat que ens van donar els 
Caps d'Estat i de Govern d'Àfrica Oriental", va dir Mahboub Maalim, secretari 
executiu de l'organisme. 

La proposta d'un impost anti-pol·lució s'aplicaria a les empreses del sector miner, 
incloent les que se serveixen de l'energia geotèrmica i la hidroelèctrica. Es proposa 
una política d'introducció d'impostos ambientals amb la filosofia que el que 
contamina paga. 

A la trobada van ser-hi els ministres de Djibouti, Etiòpia, Kenya, Somàlia, Sudan del 
Sud, Sudan i Uganda. 

La política de medi ambient pretén ajudar els països de la banya d'Àfrica, que 
sofreixen sequeres recurrents, i permetre afrontar eficaçment la destrucció 
mediambiental i dels recursos, així com engegar estratègies de creixement. 

Font: 
Món Negre Digital (23 Octubre 2012) 
http://www.mundonegro.com/?q=content/los-ministros-de-medio-ambiente-de-africa-oriental-se-reunen 

"Sandy", un huracà entre un 5 i un 10% més fort a causa del canvi climàtic 

"No és el 90 per cent, és a dir, no parlem que un fenomen 
com Sandy estigui totalment dominat pel canvi climàtic, però 
la temperatura de l'aigua és major, les ones més grans i la 
pluja més forta", explica el meteoròleg en una entrevista amb 
Efe. 

*Trenberth, qui abandera la investigació científica sobre la 
relació entre el canvi climàtic i els esdeveniments 
meteorològics extrems, assegura que "Sandy" és una 
tempesta digna de rebre l'adjectiu de "històrica" per motius 
com que hagi elevat la temperatura del mar fins a dos graus. 

Això es tradueix "en un 10 per cent més d'aigua evaporada 
alimentant aquesta tempesta, i en conseqüència, en un 20 
per cent més de pluja" del que caldria esperar. 

"Dir que aquesta tempesta és entre un 5 i un 10 per cent més severa pel canvi climàtic pot semblar poca cosa, però aquest 
percentatge és tremendament significatiu i representa una miqueta per cent addicional que sol ser la gota que satisfà el got 
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i que fa que les conseqüències puguin ser devastadores", afirma. 

Així, el científic està convençut que tant aquest huracà com la resta d'esdeveniments extrems ocorreguts en el que va d'any 
"haguessin succeït segurament sense canvi climàtic, però no haguessin trencat tots els rècords coneguts ni els seus efectes 
haguessin estat tan majúsculs". 

A més, l'escalfament no solament intensificarà tempestes i sequeres en el futur sinó que les farà més freqüents, destaca 
Trenberth. 

A causa de la naturalesa de l'atmosfera, aquests esdeveniments "no ocorreran sempre al mateix lloc, sinó que s'aniran 
desplaçant i la seva ubicació geogràfica dependrà del fenomen climàtic anomenat El Niño", que escalfa de manera 
extraordinària les aigües del Pacífic tropical i té capacitat de crear patrons meteorològics amb conseqüències globals. 

El Niño "va provocar una intensa sequera a Austràlia en 2009, acompanyada d'una ona de calor i de forts incendis; en 2010 
li va tocar a Rússia, en 2011 al sud d'Estats Units i en 2012 a la zona central d'Amèrica del Nord, que ha batut rècords 
d'altes temperatures i incendis. Veurem a qui li toca en 2013, segurament a un altre continent". 

En aquesta línia, Trenberth, un dels autors dels informes del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC, en les seves sigles en anglès) de 2003 i 2007; i revisor del proper, que es presentarà el setembre de 2013, critica que 
aquest òrgan "no estigui fent les premisses adequades quant a la relació entre canvi climàtic i fenòmens extrems". 

"El tenir tants científics implicats -més de 2.500 en l'elaboració del proper informe- fa de l’IPCC un òrgan cada vegada més 
conservador, en el qual per aconseguir el consens de tanta gent calgui descafeïnar molt cada afirmació que es fa", apunta el 
científic. 

"L’IPCC mai ha estat ni el primer òrgan científic ni el més precís" a l'hora d'avaluar l'escalfament i les seves conseqüències, 
lamenta el meteoròleg. 

Trenberth avança que en el proper informe "ni coneixerem gens revolucionari, ni les seves conclusions canviaran el rumb de 
les negociacions de Nacions Unides" per aconseguir un acord global de reducció d'emissions. 

En aquest aspecte, el director d'Anàlisi Climàtica del NCAR considera que el G20 "és un fòrum més viable -que l'ONU- per 
adoptar un iniciativa global per combatre el canvi climàtic". 

Font: 
EFE: Verd (29 Octubre 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/sandy-un-huracan-entre-un-5-y-un-10-mas-fuerte-debido-al-cambio-climatico 

Europa: 

La UE vol avaluacions d'impacte mediambiental més estrictes 

La Comissió Europea ha proposat aquest divendres revisar les normes per a la realització d'avaluacions d'impacte 
mediambiental, amb l'objectiu de fer aquests exàmens més estrictes, però lliurant d'aquestes exigències majors als projectes 
a petita escala i aquells adaptats per reduir el seu impacte. 

Brussel·les vol amb això assegurar que aquest procediment s'engega 
solament "si és necessari" i que només se sotmetran els projectes amb un 
impacte "significatiu" en el medi ambient. 

Els treballs a petita escala o aquells adaptats per reduir el seu impacte 
"haurien de ser aprovats més ràpidament, a un menor cost", segons explica 
l'Executiu comunitari per explicar la seva proposta de flexibilitat. Amb això, 
les autoritats també podran disposar de "més temps per centrar-se" a 
l'avaluació dels projectes més importants, amb un impacte major. 

En qualsevol cas, la proposta comunitària advoca per reforçar les regles per 
a una millor presa de decisions i evitar danys mediambientals. 

També vaig poder que les avaluacions de propostes alternatives "tinguin una 
major consideració sistemàtica" i que les autoritats competents hagin d'explicar les raons per les quals prenen les decisions 
"de manera més clara". 
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Finalment, l'Executiu comunitari aposta per introduir un termini clar i un nou mecanisme per "facilitar el procés" quan se 
sol·liciten diferents avaluacions i es veuen implicades diverses autoritats. Aquesta mesura, segons Brussel·les, donarà "major 
seguretat legal i accelerarà el procés, sense comprometre la qualitat de l'avaluació". 

Font: 
Econoticias (29 Octubre 2012) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/71928/ue-quiere-evaluaciones-impacto-medioambiental-estrictas 

És possible viure molt millor amb molt menys 

Disculpi, vostè predica amb l'exemple? Serge Latouche esbossa amb prou feines un lleu i pacient somriure. Sembla 
acostumat a respondre a aquest tipus de preguntes, tal vegada una miqueta puerils, però sempre temptadores. Aquest 
economista francès de 72 anys, no en va, és un conegut defensor de l'agricultura ecològica, del consum de productes 
biològics i, en general, de canviar els nostres hàbits per acabar amb un sistema 
“absurd i injust” en el qual es tira a les escombraries “el 40% del que s'ofereix 
en un supermercat”. 

Latouche contesta que no es tracta “d'un dogma”; que si va a un restaurant i no 
hi ha vi ecològic, per exemple, no té cap problema a demanar un altre vi. 
“Sempre que sigui bò, clar”, postil·la. “Tampoc cal ser molt dogmàtic”, insisteix el 
que està considerat un dels principals ideòlegs del decreixement, un terme 
provocador que proposa autolimitar el consum i l'explotació mediambiental, en 
definitiva, acompassar la despesa dels recursos a la seva regeneració. 

L'economista sosté que el canvi comença per un mateix i actua recolzant 
iniciatives alternatives. “A França hi ha una xarxa de més de 400 
biocooperativas, però a París no és fàcil accedir a una d'elles, com en altres 
províncies, per això vaig a mercats locals i petites tendes”, explica l'autor de Cap 
a on va el món? (Icària), juntament amb Susan George, presidenta d'honor de 
Attac, entre uns altres. 

Latouche advoca per reduir els honoraris laborals i compartir el treball. “A més, 
podríem crear molts llocs de treball i menjar molt millor, i més sa, conreant productes locals, transformant la agroindustria”, 
apunta. Tornar al camp? “Tornar a la naturalesa. Això no significa viure com els nostres ancestres. Tinc amics que han 
marxat al camp i estan connectats amb l'ordinador. No tens per què renunciar a tot. Però no és raonable que solament el 
3% de la població visqui de la terra als països occidentals. No té sentit que els iogurts que arriben a la nostra nevera hagin 
recorregut 9.000 quilòmetres. Cal relocalizar en comptes d'externalitzar”, diu aquest professor emèrit d'Economia de la 
Universitat París-Sud i premi europeu Amalfi de Sociologia i Ciències Socials. 

“És possible viure molt millor amb molt menys”, afirma assegut en una cafeteria, aliè a l'estrèpit del trànsit de persones. “Un 
dels principals problemes del nostre model econòmic són els desaprofitaments, coses que no necessitem. Com deia, el propi 
supermercat tira el 20% del menjar, i l'altre 20%, ho fa la gent a casa seva. La data de caducitat és un dels motors de la 
societat moderna. Tot està programat perquè duri poc i així tornar a comprar més i més”, afegeix minuts abans d'oferir una 
conferència en el Claustre Obert, un espai de debat i reflexió creat per EL PAÍS i la Universitat de València. 

“Al·lèrgic a la publicitat”, Latouche la demoniza com un dels braços executors de la societat de consum, de l'economia “del 
créixer i créixer” que ha desembocat en l'actual i brutal crisi que, al seu parer, va començar a gestar-se en els anys setanta. 
“La publicitat frustra a la gent, la converteix en insatisfeta i l'empeny a desitjar el que no té. És a dir, a crear-li més 
necessitats”, comenta aquest economista de maneres zen, advocat de la sobrietat i de la frugalitat enfront l'opulència i 
l'acumulació. 

Font: 
El País (30 octubre 2012) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/30/actualidad/1351621426_032318.html 

La Unió Europea celebra els 20 anys del programa LIFE i de la protecció de la naturalesa 

Una doble celebració a Genk, Bèlgica, va commemorar la nit anterior el vintè aniversari de dos elements clau de la política 
mediambiental de la Unió Europea. Fa ja vint anys que la UE va adoptar la Directiva d'Hàbitats, un dels dos elements 
essencials de Natura 2000, una xarxa europea d'àrees protegides. L'instrument financer de la UE per al medi ambient, LIFE, 
també va celebrar els seus 20 anys. 

Per commemorar aquest esdeveniment, el Comissari de Medi ambient, Janez Potočnik, va declarar el següent: «Natura 2000 
és la xarxa coordinada d'espais protegits més extensa del món. Agrupa més de 26 000 llocs i cobreix gairebé un cinquè del 
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territori de la Unió Europea, amb zones marines importants. Això representa un assoliment extraordinari, i l'hi devem a la 
Directiva d'Hàbitats. El programa LIFE també va ser un gran èxit. Durant els últims 20 anys, s'ha orientat cap a 400 
espècies, moltes de les quals han aconseguit, avui dia, un estat de conservació favorable. Tots els europeus poden sentir-se 
orgullosos d'aquests resultats». 

La Directiva d'Hàbitats representa la iniciativa més ambiciosa mai empresa per a la 
conservació de la biodiversitat d'Europa. Els governs dels Estats membres de la UE 
van adoptar la legislació en 1992 davant una major preocupació pel creixement de 
la pèrdua de biodiversitat. Juntament amb la Directiva de les aus, constitueix el 
marc de la conservació de la naturalesa a tota la Unió, a una escala efectivament 
"europea".  

La Directiva protegeix a més d'1 000 espècies d'animals i plantes i més de 200 
tipus d'hàbitats, inclòs boscos, prades i pantans d'interès de conservació a nivell 
europeu. 

Natura 2000 és el resultat directe de la legislació, una xarxa ecològica paneuropea de llocs protegits creada per protegir 
espècies i hàbitats en el seu entorn natural en tota la Unió. La xarxa ja està gairebé completa i cobreix un àrea d'una 
extensió equivalent a la d'Alemanya, Polònia i la República Txeca juntes. Natura 2000 no es limita a protegir reserves 
naturals sinó que es basa en un concepte molt més ampli de conservació i ús sostenible, en àrees a les quals l'home treballa 
juntament amb la naturalesa. 

El programa de finançament de la UE en favor del medi ambient, LIFE, ha contribuït, amb més d'1 200 milions EUR, a la 
gestió i recuperació de més de 2 000 espais Natura 2000 en tota la UE. Durant els últims 20 anys, els dos sectors de 
finançament, LIFE-Naturalesa i LIFE-Política i Gobernança Mediambiental, han cofinançat 3 685 projectes amb una 
intervenció de 2 800 milions EUR del pressupost de la UE. La seva confiança i suport a aquestes iniciatives han mobilitzat 
més de 3 800 milions EUR per a una multitud de règims per millorar el medi ambient i comunicar aquests assoliments a un 
públic més ampli. 

Antecedents 

La xarxa Natura 2000 agrupa més de 26 000 llocs. Alguns es troben en àrees llunyanes però la majoria formen part 
integrant dels nostres camps i inclouen tota una gamma de diferents hàbitats, zones de protecció i altres elements del 
paisatge. Natura 2000 cuida les zones a Europa amb un elevat valor de biodiversitat, però també recolza el mitjà de vida 
dels agricultors, silvicultors, pescadors i altres usuaris que viuen en aquestes zones i cuiden aquest capital natural crític. Les 
inversions en Natura 2000 tenen un potencial considerable per contribuir al creixement sostenible i a la creació 
d'ocupacions, especialment en zones rurals i menys desenvolupades. Garantir ecosistemes sans a través de la gestió de 
Natura 2000 contribueix també a mitigar el canvi climàtic i a adaptar els objectius. 

El nom LIFE prové del seu acrònim francès: L’Instrument financier pour l’environnement (Instrument Financer per al Medi 
ambient). Aquest any, van a tenir lloc més de 300 esdeveniments sobre el tema «vintè aniversari de LIFE», organitzats per 
projectes LIFE passats i presents. Els esdeveniments de divulgació varien des de l'organització d'un campament LIFE a 
Setmana Santa per a nens (Espanya), una fira regional de les flors (Grècia), a un concert de granotes a la llum de la lluna 
(Alemanya). Per a més informació sobre els més de 300 esdeveniments LIFE, vegeu el calendari del vintè aniversari de LIFE. 

Font: 
Parlem d'Europa (23 octubre 2012) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-union-europea-celebra-los-20-anos-del-programa-life-y-de-la-
proteccion-de-la-naturaleza 

Islàndia recolza en referèndum el projecte de nova constitució 

Els islandesos han votat aquest dissabte en referèndum per donar la seva 
opinió no vinculant sobre qüestions diverses com el projecte de nova 
constitució elaborada per ciutadans anònims o la nacionalització dels recursos 
naturals de la illa. 

Els primers resultats, publicats aquest diumenge, indiquen que un 66 per cent 
dels votants recolzen la nacionalització dels recursos naturals, enfront del 34 
per cent que s'oposa. 

Quant al text elaborat pel Consell Constitucional -format per 25 ciutadans-, el 
65,9 per cent recolza que serveixi com a base per a l'elaboració de la nova  
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constitució. 

En total han estat sis preguntes, la participació ha aconseguit el 49 per cent i aquests resultats corresponen a un escrutini 
de dos terços de les paperetes, segons informa la televisió pública RUV. En les sis preguntes per a la introducció de canvis i 
reformes la resposta ha estat favorable. 

"És una conclusió molt clara per al Parlament. La majoria dels votants vol canvis en totes les qüestions per les quals s'ha 
preguntat", ha indicat un economista de la Universitat d'Islàndia, Thorolfur Matthiasson, en declaracions a l'agència de 
notícies Reuters. 

La victòria ha estat especialment significativa en la pregunta sobre els recursos naturals, en la qual un 81 per cent dels 
participants ha recolzat la nacionalització. Això afectaria principalment a la pesca, una important font de riquesa del país, o a 
la incipient indústria d'energia geotèrmica. 

El projecte de constitució preveu a més que el suport d'un 10 per cent de l'electorat permetria convocar un referèndum i 
limita a tres el nombre de mandats del president, ara il·limitats. 

Font: 
Europapress (21 octubre 2012) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-islandia-islandeses-respaldan-referendum-proyecto-nueva-constitucion-
nacionalizar-recursos-naturales-20121021184421.html 

Medi ambient: la Comissió proposa mesures per atallar la «biopiratería» i facilitar la investigació basada en la 
naturalesa 

Els investigadors i les empreses de la Unió Europea han rebut avui un nou impuls gràcies a una nova proposta dirigida a 
proporcionar un accés fiable als recursos genètics de fora de la Unió Europea. La proposta (un projecte de Reglament que 
aplica el «Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i participació en els beneficis») té per objecte protegir els 
drets dels països i de les comunitats indígenes i locals que permetin l'ús dels seus recursos genètics i coneixements 
tradicionals associats i, al mateix temps, oferir als investigadors a Europa un accés fiable i millor a unes mostres de qualitat 
de recursos genètics a baix cost amb un alt grau de seguretat jurídica. 

Els recursos genètics exerceixen un paper significatiu i creixent en 
nombrosos sectors econòmics, com els dels cosmètics o productes 
farmacèutics, l'agricultura i la ramaderia. Molts d'aquests recursos 
procedeixen de focus de biodiversitat de regions del món en vies de 
desenvolupament. La falta de normes clares ha portat a alguns països a 
denunciar l'abús dels seus drets sobirans per part d'investigadors 
estrangers, la qual cosa es coneix per «biopirateria». La falta de confiança 
ha donat lloc de vegades a condicions restrictives que obstaculitzen l'accés 
als recursos genètics. Les propostes d'avui tenen per objecte abordar 
aquests temors, aprofitant al màxim les oportunitats d'investigació, 
desenvolupament i innovació en productes i serveis basats en la naturalesa. 
Unes regles de joc uniformes per a tots els usuaris de la UE dels recursos 
genètics han de beneficiar especialment les PIME i a la investigació de 
caràcter no comercial finançada amb fons públics i augmentar les 
possibilitats de col·laboració internacional. 

El Reglament proposat obliga els usuaris a comprovar que s'hagi accedit als recursos genètics i els coneixements tradicionals 
associats de conformitat amb els requisits legals aplicables al país d'origen i que els beneficis es reparteixin de forma justa i 
equitativa. Els usuaris també estaran obligats a declarar que han exercit la deguda diligència requerida pel Reglament o que 
ho faran en el futur. Els usuaris que incompleixin el Reglament seran sancionats. 

El Reglament també persegueix ajudar els investigadors i  la indústria a ajustar-se a la normativa. Les millors pràctiques 
sectorials van a exercir un paper important i les associacions d'usuaris podran sol·licitar el reconeixement formal de les 
millors pràctiques sobre accés i participació en els beneficis, a partir dels codis de conducta en matèria d'accés i participació 
en els beneficis que existeixen al món acadèmic i altres sectors. 

Un registre de la UE de col·leccions de confiança, tals com a bancs de llavors i jardins botànics, identificarà les col·leccions 
que subministren únicament mostres de recursos genètics plenament documentades. Es considerarà que els usuaris que 
adquireixin material d'investigació d'una col·lecció de confiança compleixen l'obligació de diligència deguda en la seva major 
part. També podria crear-se una plataforma de la UE per racionalitzar les condicions d'accés en els Estats membres. 
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Propers passos 

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea estudiaran ara les mesures proposades. Una vegada acordat el text, es 
convertirà en Dret de la UE. 

L'Onzena Conferència de les Parts en el Conveni sobre la diversitat biològica, que se celebrarà a Hyderabad a la fi d'aquest 
mes, brindarà una important oportunitat per explicar la idea bàsica de la proposta legislativa i seguir col·laborant amb els 
socis internacionals de cara a l'aplicació efectiva del Protocol de Nagoya. 

Context 

Els recursos genètics són un element essencial per a nombroses indústries de la UE: el 26% de tots els nous medicaments 
autoritzats al llarg dels trenta últims anys, per exemple, són productes naturals o s'han obtingut a partir d'un producte 
natural. 

El Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB), del qual la UE és part, obliga els seus signataris a facilitar l'accés als recursos 
genètics sobre els quals tinguin drets sobirans i a compartir de forma justa i equitativa els resultats de les activitats 
d'investigació i desenvolupament i els beneficis derivats de la utilització comercial de tals recursos. No obstant això, el 
Conveni ofereix escasses indicacions sobre com portar a la pràctica l'accés i la participació en els beneficis i els països 
industrialitzats s'han mostrat poc inclinats a adoptar mesures que facilitin una participació real en els beneficis. Això ha anat 
en detriment del progrés mundial en la conservació i la utilització sostenible de la biodiversitat, la qual cosa és de lamentar a 
causa del fet que els focus de biodiversitat són els que sortirien guanyant més d'un marc eficaç d'accés i participació en els 
beneficis. El «Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i participació en els beneficis», acordat a l'octubre de 
2010, va satisfer moltes d'aquestes llacunes, en obligar als signataris a adoptar mesures que garanteixin la utilització al seu 
territori exclusivament dels recursos genètics i els coneixements tradicionals associats adquirits legalment. La proposta de 
Reglament estableix el mecanisme per portar a la pràctica aquesta obligació a la Unió Europea. 

Font: 
Parlem d'Europa (5 octubre 2012) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/medio-ambiente-la-comision-propone-medidas-para-atajar-la-biopirateria-
y-facilitar-la-investigacion-basada-en-la-naturaleza 

Espanya: 

Un perit troba dades del ‘Prestige’que el govern no va enviar al jutjat 

Nou anys d'instrucció judicial, 230.315 folis, 25 caixes amb peces documentals i 1.500 perjudicats agrupats en 55 
acusacions. Amb aquestes xifres sembla impossible que falti algun detall rellevant en el mastodòntic sumari del Prestige 
sobre el qual versarà el judici que comença al matí al recinte firal de la Corunya. Però falta. Així ho assegura un informe 
pericial encarregat per la defensa del capità Apostolos Mangouras i signat per l'enginyer naval Carlos Delgado Macías, que, 
al costat d'altres col·laboradors, va analitzar desenes de milers de fotografies i centenars d'hores d'enregistrament d'àudio i 
vídeo sobre les complexes i costoses inspeccions que l'Administració espanyola va realitzar al derelicte del petrolier, enfonsat 
a més de 3.500 metres de profunditat. 

El perit va descobrir que en aquelles primeres immersions —la que es va 
desenvolupar entre desembre de 2002 i maig de 2003 i la que va arrencar a 
l'agost de 2003 fins a octubre de 2003— es van realitzar mesuraments que 
no han estat incloses al sumari.  

Unes dades que, segons Delgado Macías, són vitals per aclarir si el vell buc 
botat en 1976 era una bomba tòxica a punt d'esclatar quan va iniciar la seva 
última singladura —tal com sosté la fiscalia i l'advocat de l'Estat que defensa 
els interessos de l'Administració espanyola en aquest judici— o va ser una 
qüestió de fortuna el que el va dur a provocar una de les majors marees 
negres que ha sofert Europa. 

L'informe pericial, enviat el passat mes de juliol a l'Audiència Provincial de la 
Corunya, però que de moment no ha estat admès per la sala, sosté que els 
tècnics espanyols que van revisar les restes del Prestige per encàrrec del 
Govern d'Aznar van mesurar la grandària i l'espessor de peces estructurals 

del petrolier. Els resultats aclaririen, subratlla l'autor de l'estudi, si les últimes reparacions a les quals es va sotmetre el 
Prestige en una drassana xinesa van ser correctes o no i si la corrosió del casc era tan intensa com sosté l'acusació contra el 
capità, Apostolos Mangouras, el marí grec sobre el qual es carreguen les culpes de la catàstrofe i pel qual la fiscalia demana 
12 anys de presó. 

“Aquests documents, imatges i vídeos”, assenyala l'informe de Delgado Macías sobre els enregistraments dels treballs 
submarins inclosos en el sumari judicial del cas, “posen de manifest amb tota rotunditat que aquests tècnics van dur a terme 
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mesuraments tant de les dimensions com dels espessors dels diversos elements estructurals del buc, que els seus resultats 
no han estat, no obstant això, aportats al procés penal en curs”. 

Per trobar els rastres gràfics i sonors d'aquests mesuraments, l'enginyer va revisar els vídeos, àudios i fotografies d'aquestes 
inspeccions, una labor que no va poder iniciar, al·lega, fins a 2010, quan el petit jutjat de Corcubión (la Corunya) que ha 
assumit la instrucció va concloure la informatització dels enregistraments i les hi va enviar. Per a Delgado Macías resulta 
“incomprensible” que els tècnics de l'Administració espanyola “no hagin fet referència alguna” als resultats d'aquestes 
inspeccions de 2003, “atès que es tracta d'evidències o proves físiques definitives i incontrovertibles sobre l'estat real” de 
l'estructura del petrolier. 

Segons el seu informe pericial, els tècnics del Govern d'Aznar van recollir en el derelicte dades claus per aclarir què li va 
ocórrer al Prestige aquell 13 de novembre de 2002 enfront de la costa gallega. El Nautile, el submarí que va utilitzar 
l'empresa francesa contractada pel Ministeri de Foment per comprovar si hi havia pèrdues de fuel en les restes del buc i 
taponar les fugides, va mesurar amb el seu braç articulat l'espessor i la longitud del reforç longitudinal número 31 del 
Prestige, situat a l'allçada de la quaderna 64, en el tanc lateral número 3 de babord, i que va ser col·locat per una drassana 
xinesa a l'última reparació efectuada en el buc. L'acusació contra el capità sosté que aquest reforç no tenia les dimensions 
adequades per garantir la seguretat de la travessia, la qual cosa va provocar que l'accident sofert a 50 quilòmetres de 
Fisterra acabés per destrossar l'estructura del petrolier. No obstant això, les conclusions del mesurament no van ser remeses 
al jutjat. 

Sí es va assabentar d'aquella exploració el jutjat de Brest, a França, que aleshores dirigia una investigació paral·lela del 
desastre del Prestige. El magistrat d'aquesta localitat va incorporar al sumari francès les cintes d'aquells treballs i, segons 
informen fonts properes al cas, va anar precisament a través de les diligències del país veí que els enregistraments van 
arribar a Corcubión, ja que ambdues instruccions es van fusionar en 2007. 

En la segona inspecció al derelicte del Prestige, efectuada en 2003, també es van recollir dades sobre l'amplària dels 
reforços instal·lats a Xina i el nivell de corrosió del folro del casc i de les mampares interiors, segons van descobrir els 
col·laboradors del perit Delgado Macías quan escoltaven i visionaven els àudios i imatges de l'enregistrament. En aquesta 
ocasió van ser els robots submarins Innovador 2 i Innovador 5, contractats per l'Administració espanyola a través de Repsol, 
els encarregats de registrar aquests mesuraments que, no obstant això, no van ser esmentades en el seu diari pels tècnics 
espanyols de l'expedició. 

Qui sí va adonar d'elles va ser un dels perits que va declarar en el plet que l'Estat espanyol va mantenir a Nova York contra 
la classificadora nord-americana American Bureau of Shipping (ABS), encarregada de certificar la seguretat del Prestige. 
Segons fonts properes al cas, aquest tècnic, enrolat en el vaixell Polar Prince que va acudir al lloc on descansa el derelicte, 
va assegurar que els mesuraments absents al gran judici que comença aquesta setmana a Espanya sí es van realitzar. 

Aquests registres efectuats en el derelicte per l'expedició a bord del Polar Prince no van ser les úniques dades que van 
formar part de la demanda civil que va perdre el Govern espanyol a Nova York i que no seran abordats en el macrojuidici de 
la Corunya. La jutge nord-americana va ordenar analitzar els discos que Repsol va tallar en 2004 de la coberta del petrolier 
per extreure el fuel que quedava en els tancs sota el mar. Aquestes peces, que podien ajudar a determinar el nivell de 
conservació del casc i buidar dubtes sobre l'estat en el qual Prestige transportava fuel per l'Atlàntic, no van ser incorporades 
al procés penal a Espanya, malgrat que la defensa del capità Mangouras sí ho va sol·licitar. L'Estat espanyol va demanar al 
jutjat de Corcubión que rebutgés els discos perquè mancaven d’“interès probatori” i així va ocórrer. 

Font: 
El País (15 Octubre 2012) 
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/14/actualidad/1350240710_211366.html 

L'espoli de l'aigua va agreujar el sisme 

En ecologia és freqüent l'al·lusió a “la tragèdia dels comuns”. Descrit en 1968 per l’ecòleg Garrett Hardin a la revista 
Science, el dilema descriu la situació en la qual un grup de persones mogut per l'interès personal esquilma un recurs 
compartit i limitat, alguna cosa que finalment els perjudica a cadascun d'ells. 

La teoria serveix per a recursos naturals limitats, com la pesca, un llac o pastures comunals. A Espanya s'ha aplicat amb 
freqüència a aqüífers. Des de Daimiel al Llevant, són poques les zones àrides que han aconseguit explotar de forma 
sostenible l'aigua subterrània. Al dilema se li acaba d'afegir un inesperat epíleg, ja que els científics creuen que la 
sobreexplotació de l'aqüífer del Guadalentín va empitjorar els efectes del terratrèmol de Lorca de maig de 2011. 

Un estudi publicat a la revista científica Nature geoscience conclou que el sisme, que va deixar nou morts i va destruir barris 
sencers de la ciutat, va estar influït per l'extracció excessiva d'aigua per a reg des de l'aqüífer del Guadalentín. L'estudi, en el 
qual participen científics espanyols, relaciona per primera vegada l'enfonsament del terreny per la pèrdua de l'aqüífer amb 
les característiques el sisme. 

“Sembla que l'extracció d'aigua va controlar les característiques del terratrèmol”, va explicar aquest dilluns per telèfon José 
Fernández, de l'Instituto de Geociencias, un centre mixt del CSIC i la Universitat Complutense de Madrid, i coautor de 
l'estudi. Això no implica que el regadiu estigués en l'origen —Lorca està en una zona sísmica—, però si que va propiciar que 
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fos més succint, la qual cosa al seu torn ho va fer més destructiu. 

L'aqüífer del Guadalentín, una enorme borsa d'aigua amb una superfície de més de 200 quilòmetres quadrats, ha estat 
durant dècades sobreexplotada pels regadius de la zona. En 50 anys l'aigua ha baixat de nivell uns 250 metres. 

Ho coneixen bé els regants de la comarca, molts dels quals han hagut 
de passar a cultius de secà perquè l'aigua ja no és accessible per als 
fruiters. A la zona hi ha horts que fa 30 anys estaven solcats per 
canelles amb aigua i que són ara de secà. Això, en una zona sísmica 
com Murcia, ha acabat per provocar efecte imprevist. 

El terratrèmol de maig de 2011, de magnitud 5,1, va empitjorar per 
l'extracció d'aigua. “Allí s'han registrat velocitats d'enfonsament del 
terreny de fins a 15 centímetres a l'any”, explica per telèfon Fernández, 
que des de 2006 estudia la variació de la zona. La comarca era molt 
coneguda pels científics, la qual cosa ha facilitat l'estudi del terratrèmol. 
Des de 1990, el sòl ha descendit uns dos metres. 

Els investigadors han analitzat amb GPS les alteracions del terreny abans i després del terratrèmol de la coneguda com a 
falla d’Alhama i la seva relació amb l'extracció d'aigua. “Al sobreexplotar l'aqüífer, varies la càrrega del terreny, i això 
produeix un canvi en els esforços que actuen sobre la falla. Els màxims d'aquesta variació coincideixen amb el lloc on hi ha 
hagut lliscaments en el terratrèmol”, explica Fernández. 

El model utilitzat per simular el terratrèmol apunta al fet que sense l'enfonsament del terreny pot ser que “la part més 
succinta del terreny no hagués trencat”. Que el terratrèmol fos tan superficial —l'hipocentre va estar a sol dos quilòmetres 
de profunditat— va ser el que ho va fer tan nociu. Gairebé un any i mig després, Lorca és encara una successió de solars on 
abans hi havia edificis, esglésies apuntalades i comerços tancats. 

Aquesta és la primera vegada que es relaciona una activitat humana directament amb els efectes d'un terratrèmol, encara 
que els investigadors no diuen que el descens del nivell freàtic fos la causa, sinó que va influir en les característiques. 
Fernández explica que és un primer pas i que no es pot extrapolar a altres llocs amb aqüífers sobreexplotats. 

“L'estudi podria ajudar al desenvolupament de millores en la quantificació del risc sísmic i complementar els mapes que 
serveixen actualment per definir la normativa de construcció”, precisa Pablo González, de la Universitat de Western Ontario 
(Canadà) en un comunicat del CSIC. A l'estudi participen també investigadors de l'Institut Nacional de Geofísica i 
Vulcanologia d'Itàlia. 

Fins ara hi havia denúncies i investigacions sobre si l'extracció d'hidrocarburs mitjançant la tècnica de fractura hidràulica 
podia disparar terratrèmols, però aquest és un estudi pioner per relacionar-ho amb la sobreexplotació de l'aqüífer. 

En un article paral·lel, Jean-Philippe Avouac, professor en el Califòrnia Institute of Technology de Pasadena (EUA), adverteix 
que “cal romandre alerta a les pertorbacions causades per l'acció humana”, ja que “sabem com iniciar terratrèmols, però 
encara estem lluny de saber com controlar-los”. 

L'abús de l'aigua subterrània a Espanya no és un cas aïllat. A Jaén, La Manxa, Almeria o València és freqüent veure regants 
que han extret més aigua de la que de forma natural es recarrega anualment en l'aqüífer. En alguns casos, com a Jaén per 
regar l’olivar, hi ha sondejos de fins a 500 metres de profunditat, amb tecnologia no gaire allunyades a aquelles que s'usen 
per extreure petroli. 

L'efecte sobre els terratrèmols era imprevist, però la sobreexplotació d'aqüífers té com a primera víctima els aiguamolls de la 
superfície. El Parc Nacional de les Tablas de Daimiel ha sofert anys sencers sec per la sobreexplotació de l'aqüífer 23, que 
també ha assecat els ulls del Guadiana —que van apuntar temporalment a la primavera gràcies a les extraordinàries pluges 
dels anys anteriors—. No és l'únic. El Parc de Doñana està amenaçat pels regadius de l'entorn per a la maduixa. 

El control de les aigües subterrànies no és solament important pel medi ambient. Segons un recent estudi de l'Institut 
Geològic i Miner d'Espanya (IGME), “el subministrament d'aigua potable a partir d'aigües subterrànies, incloent les indústries 
connectades a la xarxa urbana, és d'uns 1.400 milions de metres cúbics any, la qual cosa suposa el proveïment del 30% de 
la població, mentre que els regadius aconsegueixen els 4.300 milions de metres cúbics any, representant el 34% del total de 
l'ús agrícola”. 

Davant la tragèdia dels comuns i els seus nous i inesperats efectes, queden els casos d'ús eficient dels recursos mitjançant 
la “intel·ligència col·lectiva”. Elinor Ostrom, premi Nobel d'Economia en 2009, va recollir casos que incloïen el Tribunal de les 
Aigües de València i Consell d'Homes Bons de Múrcia, que des de fa segles controlen el repartiment de l'aigua. 
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El País (23 Octubre 2012) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/22/actualidad/1350900751_138950.html 

Creu Espanya en el canvi climàtic? 

Creu el Govern en el canvi climàtic? Aquesta és la pregunta que es formulaven el dimarts, alguns representants de l'oposició 
en sentir al secretari d'Estat de Medi ambient, Federico Ramos, quan adonava de les actuacions del seu ministeri perquè 
Espanya compleixi el protocol de Kyoto contra l'escalfament. "El canvi climàtic no el neguem ni l’afirmem", "tenim un 
coneixement científic encara incert en alguns àmbits". Aquestes van ser algunes de les frases que van moure a alguns a fer-
se la pregunta. 

Les paraules de Federico Ramos demostren que 
el combat contra el canvi climàtic és per al 
Govern una obligació jurídica, una necessitat 
d'acatar la legalitat internacional que obliga a 
Espanya a complir aquest tractat, per evitar 
sancions milionàries per part de la Unió 
Europea. Espanya no ha tingut més remei que 
agafar la drecera i comprar drets d'emissió a 
l'exterior. Però el Govern no ha especificat ni ha 
desvetllat cap altre pla per mitigar o adaptar-se 
a l'escalfament que no sigui aquest joc de 
summa i resta de gasos. 

Aquestes van ser les paraules de Ramos al Congrés: "El canvi climàtic no el neguem ni l’afirmem (...) Tenim compromisos 
jurídics i un coneixement científic encara incert en alguns àmbits, però creixent, que alguna cosa s'està produint (...) No és 
una negació dir que el coneixement encara és incert, el que passa és que encara no se sap quines conseqüències reals té. 
Que en tindrà? Possiblement". El fet que posés tot l'èmfasi en les ombres de les complexes projeccions de l'escalfament 
futur i no en la llum nítida que llancen els científics sobre aquest assumpte alimenta la sospites dels qui atribueixen la falta 
d'iniciatives del Govern al seu escepticisme climàtic. El Panell Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic de l'ONU ha 
conclòs que l'escalfament provocat per l'home és "inequívoc" (no incert). I el ministre Miquel Arias Cañete, atent a les 
formalitats, ha declarat que el Govern recolza a la UE una nova reducció de gasos del 20% pel 2020 (respecte a 1990). 

Ramos va dir que Espanya no ha tingut més remei que comprar drets d'emissió a l'exterior davant l'excés de gasos emesos 
pel conjunt dels sectors energètics i industrials. 

Espanya, segons Kyoto, només pot incrementar les seves emissions de gasos un 15% en el període 2008- 2012 respecte a 
1990; però en els últims quatre anys ja els ha depassat el 27,88%. Per això, es preveu que en finalitzar el 2012 tindrà un 
excés d'emissions de 193 milions de tones de CO2. El govern socialista ja va recórrer a la compra de drets per compensar 
els excessos de gasos i va adquirir drets per valor de 770 milions d'euros. I ara l'actual Executiu -que ha xifrat el dèficit en 
105 milions de tones de CO2- ha destinat 40,75 milions més per a aquest fi. Federico Ramos va destacar que, després de 
"dures i intenses negociacions", s'ha aconseguit la compra de drets a Polònia amb un preu que és un 91% més barat que els 
adquirits per l'anterior Executiu. No obstant això, no va concretar el preu de la tona ni la compra total argumentant un acord 
de confidencialitat amb Polònia. Cristina Narbona, exministra socialista, va opinar en canvi que la compra no té gens de 
meritori, doncs es beneficia del descens de preu de la tona de CO2 als mercats. 

També és una compra polèmica. De fet, aquí no es compren certificats de reducció de gasos (obtinguts per inversions en 
desenvolupament net i eficient), sinó que es tracta de contingents de CO2 que tenen els antics països de l'Est gràcies a 
l’enfosnsament de la seva economia en els anys 90 i que els van portar a baixar les seves emissions sense esforços reals 
amb millores tecnològiques. 

A l'oposició (PSOE i Esquerra Plural) li va molestar més que el Govern, després de nou mesos en el poder, encara no hagi 
concretat els seus plans per combatre el canvi climàtic, més enllà de la compra dels drets. L'Executiu de Rajoy encara no ha 
comunicat a la UE els seus plans futurs per reduir les emissions de gasos en els sectors difusos (transport, residencial, 
agricultura o residus). Espanya haurà de reduir les seves emissions per a aquests sectors un 10% en el 2020 (respecte al 
2005), i els experts assenyalen que puguin tornar a incórrer en el mateix error en el futur. 

L'exministra Narbona, juntament amb Laia Ortiz (EUiA), va censurar al Govern la falta de polítiques d'estalvi i d'eficiència 
d'energia i el bloqueig de les energies renovables, imprescindibles per aconseguir un model energètic que redueixi els 
combustibles fòssils i mitigui l'escalfament. 

Les subhastes de drets d'emissió (els contingents de la qual hauran de pagar les indústries a partir del 2013) generaran 
ingressos a l'Estat que haurien de ser emprats en aquestes polítiques. Però el ministre José Manuel Soria ja ha avançat que 
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vol destinar-los a cobrir el dèficit tarifària de les elèctriques. Carles Campuzanpo (CiU) proposa territorializar aquests 
recursos per ser competències en gran part autonòmiques. 

Font: 
La Vanguardia (29 Octubre 2012) 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20121029/54353607427/cree-espana-cambio-climatico.html 

Euskadi millora el seu medi ambient “en externalitzar" els seus mals 

Així ho afirma Leire Urkidi, doctora en Ciències Mediambientals i professora del departament de Geografia de la Universitat 
del País Basc (UPV/EHU), que participa al costat d'altres professors en un projecte en el qual han analitzat la responsabilitat 
de l'economia basca en la pèrdua de biodiversitat a nivell mundial, segons ha informat la universitat pública basca en una 
nota de premsa. 

Aquesta iniciativa, denominada BioRes, ha constatat que el País 
Basc cobreix mitjançant importacions el 83 % de la seva demanda 
de materials, la qual cosa "té un gran impacte en el medi ambient i 
la situació social dels països proveïdors". 

Deute ecològic 

"L'objectiu era estudiar el deute ecològic de la CAB" i com perjudica 
a altres països les activitats i importacions basques a nivell 
mediambiental i social, ha explicat Urkidi, qui ha afegit que s'han 
analitzat en concret els fluxos materials i importacions de la 
Comunitat Autònoma Basca (CAB), així com el seu origen. 

"Les conclusions extretes mostren clarament que la CAB rep molt 
més del que dóna i molt freqüentment dels països del sud, els més empobrits", ha afegit la investigadora, que ha citat per 
exemple que el petroli i el gas provenen de Nigèria, els agrocombustibles d'Indonèsia, minerals de Moçambic o Bolívia, i la 
tonyina de Kenya i les Illes Sychelles. 

Recursos energètics 

Ha matisat que d'aquestes importacions, destaca l'extracció de recursos energètics, ja que el 90 % de l'energia consumida 
en la CAB ve de fora, i d'altra banda el fet que s'importen grans quantitats de minerals com a estany, níquel i alumini, els 
processos del qual provoquen "enormes danys als països on s'originen". 

A més, la inversió directa exterior basca no equilibra la balança, ha conclòs Urkidi. 

Font: 
EFE:Verd (11 octubre 2012) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/euskadi-mejora-su-medioambiente-al-externalizar-sus-males 

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient presenta l'Avantprojecte de Llei que modifica la Llei de 
Prevenció i Control Integrats de la Contaminació 

El Consell de Ministres ha estudiat avui, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA), 
l'Avantprojecte de Llei per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la 
Contaminació, amb l'objectiu de reduir les emissions de les activitats industrials en l'atmosfera, l'aigua i el sòl i avançar cap a 
una major simplificació administrativa. 

Per aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient, la nova regulació, amb efectes en unes 6.100 instal·lacions 
industrials com a refineries, cementeres o siderúrgiques, entre d’altres, supedita la seva engegada a l'obtenció d'un permís 
escrit, l'autorització ambiental integrada (AAI). 

Amb aquest Avantprojecte, es dóna el primer pas per a la transposició de la Directiva 2010/75/UE sobre emissions 
industrials i per a això es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, i es completarà posteriorment amb un Reial decret sobre 
emissions industrials i de desenvolupament d'execució de la citada Llei 16/2002. 

La principal novetat derivada del nou marc comunitari és el reforçament de l'aplicació de les millores tècniques disponibles, 
ja que els valors límit d'emissió establerts en les AAI no poden superar els nivells d'emissió associats a les millors tècniques 
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disponibles. 

MAJOR SIMPLIFICACIÓ I MENYS CÀRREGUES ADMINISTRATIVES 

El nou text, a més de complir amb la transposició de la Directiva 2010/75/UE sobre emissions industrials, revisa i modifica la 
legislació sobre control i prevenció integrat de la contaminació, i impulsa una major simplificació administrativa, 
imprescindible en un sector tan important com l'industrial. 

A més, la norma manté els estàndards de control sobre la contaminació, agilita la tramitació de les autoritzacions ambientals 
integrades i redueix notablement les càrregues administratives. 

Totes les AAI existents s'han d'adequar abans del 7 de gener de 2014 a la nova Directiva. Per a això, s'estableix en una 
disposició transitòria el procediment d'actualització de les autoritzacions ja atorgades, en virtut de la qual, l'òrgan ambiental 
competent d'ofici comprovarà, mitjançant un procediment simplificat, l'adequació de l'autorització a les prescripcions de la 
nova Directiva. 

Una altra mesura de simplificació administrativa és la supressió del deure de renovació de l'autorització. Aquesta renovació 
implicava que el titular, transcorreguts vuit anys des del seu atorgament, havia de sol·licitar la seva renovació a l'òrgan 
competent amb una antelació mínima de deu mesos abans del venciment del termini. Ara, serà l'òrgan ambiental 
competent, d'ofici i mitjançant un procediment simplificat, qui garanteixi l'adequació d'aquesta autorització. 

Finalment, s'han introduït millores en la informació i en la comunicació de dades entre les administracions i els titulars de les 
instal·lacions. 

Font: 
Sala de premsa: Ministeri d'agricultura, alimentació i medi ambient (11 Octubre 2012) 
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle-multimedia.aspx?tcm=tcm:7-224349-16-16 

Catalunya: 

El TSJC declara il·legal un parc eòlic de Lleida amb 27 molins 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat il·legal el parc eòlic de la serra del Vilobí, situat entre els 
termes municipals de Tarrés i Fulleda, a la comarca de les Garrigues, i que funciona des de 2008. 

En una resolució, considera que per la seva grandària el planejament urbanístic del projecte havia d'haver-se tramitat 
mitjançant un pla general i no amb un pla especial com es va fer i, per això, ha anul·lat la declaració de "règim especial" que 
va rebre la instal·lació per part de la Generalitat de l'any 2005 i que va permetre la seva engegada. 

El TSJC, no obstant això, rebutja la petició de derrocar els 27 aerogeneradors construïts encara que deixa la instal·lació en 
una situació "d'absoluta il·legalitat". 

La sentència de la sala contenciós-administrativa del TSJC ha anul·lat 
mitjançant una sentència la declaració de "règim especial" que al 
setembre de 2005 va concedir al parc eòlic del Vilobí la direcció 
general d'Energia i Mines de la Generalitat, que va permetre a la 
instal·lació rebre la consideració d'interès públic i a Acciona 
l'autorització administrativa per engegar-la. 

La resolució respon al recurs que va interposar un particular, membre 
d'una plataforma en defensa del territori en contra de l'autorització 
que la Generalitat va concedir a Acciona en 2005. L'organització ecologista Ipcena també va presentar un altre encara que 
aquest va ser rebutjat pel TSJC per haver-se presentat fora de termini. 

Entre els seus arguments, el membre de la plataforma plantejava que el projecte no té interès públic, mancances en els 
informes d'impacte ambiental i denunciava la falta d'un procés participatiu per part de la Generalitat amb el territori per 
buscar alternatives a la instal·lació. 

Els magistrats de la sala contenciós administrativa del TSJC rebutgen en la seva resolució, per no quedar demostrats, els 
arguments presentats i se centra només en la figura de planejament urbanístic que va permetre l'autorització del parc. 

Els magistrats entenen que el parc del Vilobí va ser aprovat mitjançant un pla especial, figura de planejament que 
consideren insuficient per a la magnitud de la instal·lació i, per això, consideren que el parc havia d'haver estat tramitat com 
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un pla general, figura que ha de servir per vertebrar i organitzar el territori, segons la sentència. 

El TSJC, no obstant això, rebutja la petició de derrocar les torres construïdes, així com demanava el recurs, encara que deixa 
la instal·lació "en una situació d'absoluta il·legalitat". El parc eòlic del Vilobí, en funcionament des de 2008, compta amb 27 
aerogeneradors i una potència de 40,5 MW. 

A partir d'ara, la Generalitat i Acciona -com a parts demandades-, poden presentar un recurs contra la sentència davant el 
Tribunal Suprem. 

Font: 
La Vanguardia (18 octubre 2012) 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20121018/54353201402/el-tsjc-declara-ilegal-un-parque-eolico-de-lleida-
con-27-molinos.html 

L'Agència de Residus de Catalunya destina 5 milions d'euros a fomentar la recollida selectiva, l'ús dels àrids 
reciclats i la construcció sostenible 

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat convocar 5 milions d’euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva, 
l’ús dels àrids reciclats i la construcció sostenible. En concret: 

3M€ per al foment de la recollida selectiva 

L’ARC convocarà 2 milions d’euros en ajuts per als ens locals per al 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus 
municipals (FORM). La meitat de l’import es destinarà a projectes 
de nova implantació, i l’altra meitat, a projectes de millora de la 
recollida. Aquests ajuts pretenen incorporar nous habitants o nous 
grans productors en l’àmbit de la recollida selectiva o de 
l’autocompostatge, i obtenir millors resultats en la gestió d’aquest 
tipus de residu en els municipis que ja realitzen el servei.  

La subvenció de l’ARC es destinarà concretament al finançament de cubells per a la recollida de la fracció orgànica a la llar, 
de bosses compostables, contenidors per a la via pública, autocompostadors, i actuacions d’assessorament, comunicació i 
informació. També està previst destinar 1 milió d’euros per a millores en la gestió de deixalleries. 

L’import de les subvencions procedeix del cànon sobre els residus municipals,  impost ecològic que incentiva un 
comportament més respectuós amb el medi ambient i que impulsa mesures de minimització i de valorització material dels 
residus. El cànon, que paguen els ens locals en funció de la quantitat de residus procedents de la fracció resta que generen 
(els residus que queden un cop s’han segregat les altres fraccions), contribueix al finançament del cost que comporta la 
implantació de la gestió sostenible dels residus municipals. 

Els ajuts per al foment de la recollida de la fracció orgànica s’emmarquen dins els objectius establerts per la Unió Europea 
en matèria de gestió de residus municipals, que insten a reduir progressivament l’entrada de residus municipals 
biodegradables en els abocadors. 

2 M€ per al foment de l’ús dels àrids reciclats i la construcció sostenible 

L’ARC convocarà ajuts de 2 milions d’euros per als ens locals i empreses públiques municipals que promoguin obres i que 
utilitzin àrids reciclats dels residus de la construcció. L’objectiu és fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les 
runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

L’import que s’assigna a la convocatòria d’ajuts per a l’any vinent prové del cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció, un impost ecològic que grava els productors d’aquests residus (públics o privats) quan els porten a un 
dipòsit controlat, i en funció de la quantitat dipositada. La llei estableix que els fons procedents d’aquest cànon s’han de 
destinar a actuacions de prevenció, valorització i optimització de la gestió dels residus de la construcció i a la promoció i 
recerca d’aplicacions dels materials recuperats. 

L’àrid reciclat és un producte que té nombroses aplicacions que van des de la construcció de bases de carreteres i altres vies 
de circulació, a la fabricació de formigó i morter, la realització de reblerts de voreres, o al drenatge de murs. 

Font: 
Diari de Tarragona (25 Octubre 2012) 
http://www.diaridetarragona.com/economia/071698/lagncia/residus/catalunya/destina/5/milions/deuros/fomentar/recollida/
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selectiva/lus/dels/rids/reciclats/construccio/sostenible 

L'hort urbà de Padilla sorteja ara 16 parcel·les 

Situat entre els carrers de Padilla, Enamorats i Consell de Cent, l'hort urbà de l'Eixample sorteja 16 de les seves parcel·les 
entre els veïns de 65 o més anys. Els interessats solament han de presentar la seva sol·licitud, amb una fotocòpia del DNI, 
en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sagrada Família (Aragó, 328) entre el 7 i el 23 de novembre. El sorteig se celebrarà el 30 
de novembre a la seu del Districte de l'Eixample i la llista d'adjudicataris es farà pública el 3 de desembre, amb el seu 
corresponent període de reclamacions. 

El projecte dels horts en l'entorn urbà persegueix millorar les 
facultats físiques i mentals de la gent gran, a través de l'activitat 
corporal i la interacció entre els propis usuaris. En definitiva, milloren 
la qualitat de vida d'aquells que conreen. Per aquest motiu, i perquè 
es fa ús d'un terreny de titularitat pública, és tan important que totes 
les persones interessades tinguin les mateixes opcions d'accés. 

La xarxa d'horts urbans de Barcelona, programa de participació de 
l’Àrea de Medi Ambient, compta amb 13 horts repartits per la ciutat. 
Les parcel·les del barri de Sagrada Família (Padilla, 201) són les 
úniques de l'Eixample, si bé hi ha altres horts particulars o relacionats 

amb alguna entitat. «L'hort de Padilla era un solar municipal que s'usava com a escombriaire transitori. No obstant això, la 
ubicació del solar era ideal per plantar a causa del seu sòl, humitat i urbanització de l'entorn. Això de tenir a prop els 
habitatges ho valoren molt els usuaris», explica Pep Ordóñez, responsable de la xarxa d'horts urbans. 

TAQUILLES I LAVABOS// L'hort de Sagrada Família té serveis com a taquilles i lavabos, també un espai amb taules a l'ombra 
dels arbres. «Les parcel·les de l'hort del carrer de Padilla van ser les primeres que va haver-hi a Barcelona. Des del principi 
van tenir lavabos i zona de compostatge», assegura Ordóñez. 

Els usuaris d'aquestes parcel·les no paguen gens i, a canvi de la cessió per quatre anys, amb sis mesos de prova, gestionen 
el que obtenen de la terra. «No es pot vendre. No són horts de subsistència, ni un negoci», assenyala el responsable del 
programa, qui destaca que hi ha altres dues places estan reservades a entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió 
social. 

Septimània, entitat creada en 1984, ofereix alternatives assistencials a persones amb trastorn mental sever i realitza teràpies 
en aquestes parcel·les des del 2009. «L'aspecte relacional és fonamental per als nostres usuaris, alguns amb xarxes socials 
molt precàries. Els omple compartir la parcel·la amb altres companys i parlar amb la resta dels usuaris», explica Helena 
Toirán, psicòloga de Septimània. Aquesta experta creu fonamental trencar els estigmes que acompanyen a les persones 
amb malalties mentals: «Al principi, els altres usuaris els miraven amb desconfiança, però ja parlen amb ells i els 
aconsellen». Per Torián, l'hort és una eina perfecta per millorar hàbits alimentaris i fomentar l'activitat física. 

Font: 
El Periódico (24 octubre 2012) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos-de-bcn/huerto-urbano-padilla-sortea-ahora-parcelas-2232743 

Entitats i ajuntaments del Priorat signen la Carta del paisatge  

La Carta és un document de concertació, consensuat amb les entitats del territori, al qual s'han adherit voluntàriament 
entitats, institucions i particulars. 

Té com a objectiu la protecció, ordenació, millora i valoració 
dels paisatges del Priorat. 
 
Recull 11 objectius de qualitat paisatgística i 13 compromisos 
estructurants, a més de recollir altres compromisos individuals. 

Les cartes del paisatge són uns instruments de concertació 
creats per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
de Catalunya, aprovada el 2005. El text va dotar les 
administracions catalanes d’instruments per a fer compatible el 
desenvolupament econòmic i urbanístic amb la qualitat del 
paisatge, mantenint-ne els valors naturals, econòmics, socials i 
patrimonials.  
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Les altres dos instruments bàsics previstos per la Llei eren: 

 Els Catàlegs del paisatge, quatre dels set previstos estan aprovats definitivament. 

 Les directrius del paisatge, que tradueixen els objectius de qualitat paisatgística establerts pels catàlegs en prescripcions 
normatives incorporades al planejament territorial. 

Les cartes del paisatge són instruments de caràcter eminentment propositiu i orientats a l’acció, basats en la concertació 
voluntària d’acords entre els agents públics i els privats d’un territori que té en comú uns trets geogràfics determinats i que 
comparteix les mateixes dinàmiques econòmiques i paisatgístiques. Aquests agents es comprometen davant de la societat a 
treballar conjuntament, dins de l’esfera de les seves possibilitats, per assolir l’execució dels compromisos signats. La 
Generalitat col·labora amb els impulsors de les cartes del paisatge oferint assessorament i guiatge en el procés. 

Fins avui s’han signat quatre cartes —les de l’Alt Penedès (2004), el Berguedà (2007), la vall de Camprodon (2009) i l’Alt 
Empordà (2010)—, a les quals s’ha afegit la del Priorat, la signatura de la qual ha presidit el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder. 

 Compromisos concrets pel Priorat 

La Carta del paisatge del Priorat, signada al castell de Falset, és un projecte que considera els paisatges com un dels 
elements identitaris més importants de la comarca, però també un recurs econòmic i de desenvolupament local de primer 
ordre. Així, d’acord amb el Conveni europeu del paisatge, aquest s’entén com el conjunt del territori, integrat per elements 
naturals, antròpics i per les seves interaccions. En el cas del Priorat, aquesta tríada es materialitza en l’eix format pel vi, la 
natura i el patrimoni històric. 

La comarca és, de fet, un exemple paradigmàtic de paisatge agrari de muntanya mediterrània i, com a tal, constitueix un 
valuós capital i, alhora, un recurs fràgil. És per aquest motiu que la Carta considera que la seva gestió s’ha d’orientar cap a 
l’obtenció de beneficis socials, culturals i econòmics a nivell local, l’increment de la qualitat de vida i l’equilibri entre l’ús del 
territori i la salvaguarda de la seva integritat. 

Per tal d’assolir aquestes fites, la Carta ha consensuat 11 objectius de qualitat paisatgística i 13 compromisos estructurants 
que assumeixen tots els agents, entitats i institucions, i conté, a més, un seguit de fitxes que recullen altres compromisos 
individuals més concrets dels quals es fa responsable cada signant. 

Els compromisos estructurants generals, assumits per totes les parts, són els següents: 

 Delimitar les zones d’especial dinamització del paisatge (ZEDP), on es podran desenvolupar de forma prioritària projectes 
pilot. 

 
 Constituir un fons per a la conservació i gestió del paisatge del Priorat, amb especial atenció a les fórmules de patrocini i 

mecenatge. 
 
 Signar convenis de gestió del paisatge per tal de desenvolupar projectes i accions específiques. 
 
 Atorgar un distintiu de qualitat paisatgística a accions considerades emblemàtiques. 
 
 Elaborar un document, d’adopció voluntària per part dels ajuntaments, de recomanacions per a intervencions 

paisatgístiques. 
 
 Redactar una ordenança del paisatge tipus, també de caràcter voluntari. 
 
 Crear el Premi Paisatge del Priorat. 
 
 Donar suport a la candidatura del Priorat per ser declarat paisatge agrari patrimoni mundial per l’UNESCO. 
 
 Apostar pel paisatge com a eix fonamental en les polítiques de promoció del turisme de la comarca. 
 
 Incorporar el paisatge en els currículums educatius. 
 
 Constituir la comissió de seguiment del paisatge del Priorat, amb representació de les administracions públiques i els 

agents del territori, que faci de mitjancera entre els diferents interessos existents a la comarca i formuli propostes 
d’actuació. 

 
 Crear la comissió tècnica comarcal del paisatge, com a òrgan executor de les actuacions i administrador dels fons 

econòmics. 
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 Nomenar un dinamitzador del paisatge. 

A més dels impulsors de la Carta —el Departament de TES, l’Observatori del Paisatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Priorat— han signat el document la majoria d'ajuntaments de la comarca; el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural; la Diputació de Tarragona; la DOQ Priorat; la DO Montsant; la DO Siurana; el Parc Natural de la 
Serra de Montsant; el Consorci de la Serra de Llaberia; l'associació Prioritat; PIMEC Priorat, i un centenar d'entitats i 
particulars que han assumit compromisos concrets. 

Font:  
Sala de Prensa. Generalitat de Catalunya (4 Octubre 2012) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=163713&idioma=0&departament=45&canal=46 

Greenpeace fa tornar a port un vaixell d’arrossegament a Tarragona 

Greenpeace demana la prohibició d’aquest tipus de pesca per la destrucció que provoca en els ecosistemes marins i pel futur 
de la pesca artesanal 

Un grup d’activistes de Greenpeace ha denunciat aquest matí l’activitat destructiva del sector de l’arrossegament amb una 
acció pacífica contra una embarcació enfront de la costa de Tarragona. Els activistes, a bord de llanxes pneumàtiques, han 
demanat al patró del vaixell Xarinola, amb base en el port de 
Tarragona, que tornés a port i cessés aquesta pràctica destructiva que 
genera greus impactes sobre els ecosistemes marins. Els activistes 
portaven pancartes amb els missatges “Arrastre = destrucción” i “Això 
no és sostenible”. 

Aquesta acció pretén posar de manifest el dany causat per tots els 
vaixells d’arrossegament costaners, no solament en el litoral català, sinó 
en tot el Mediterrani i per extensió en la resta de mars i oceans, per la 
qual cosa Greenpeace demana la seva prohibició. 

L’arrossegament costaner català solament representa el 27,72% del 
sector però ocasiona greus impactes que perjudiquen a tot el sector 
pesquer i al mitjà marí ja que destrueix els fons i genera nombrosos 
descartis. Un vaixell pot capturar més de 50 espècies diferents (moltes de les quals no són el seu objectiu) i pot arribar 
retornar al mar més de la meitat mortes o moribundes. També exerceix una gran pressió sobre espècies sobreexplotades 
com el lluç o la sardina, per tot això Greenpeace considera inadmissible que tant la Generalitat com el Govern d’Espanya 
segueixin protegint aquesta pesquera tan destructiva i lluitant perquè la hi consideri pesca sostenible. 

“Existeixen indicis que apunten al fet que molts motors d’aquests vaixells tenen una potència major a la permesa, la qual 
cosa unit a la inexistència d’un control efectiu de les profunditats a les quals operen suposa una combinació letal per als 
nostres mars”, ha declarat Celia Ojeda, responsable de la campanya d’Oceans de Greenpeace 

Enfront de l’arrossegament, pesca artesanal sostenible 

Com a solució al problema de l’arrossegament, Greenpeace demanda el suport de la pesca artesanal sostenible que a 
Espanya representa el 80% de les pesqueres i a Catalunya més de la meitat (52,84 %). És una pesca diària, amb una 
elevada selectivitat, que gairebé genera descartis i l’impacte de la qual en el mitjà marí és baix. No obstant això, malgrat 
l’entramat socioeconòmic que genera, la pesca artesanal no està sent defensada a Europa ni pel Govern d’Espanya ni per la 
Generalitat, que segueixen prioritzant la defensa en arts molt més destructives. 

“Greenpeace demana que, dins de les negociacions de la Política Pesquera Comuna que estan tenint lloc, la pesca sostenible 
tingui prioritat en l’accés als recursos, cosa que fins ara el Govern espanyol no ha defensat, a més de que s’exclogui 
d’aquesta definició la pesca que destrueix el mitjà marí i el futur de les comunitats pesqueres veritablement sostenibles”, ha 
declarat Ojeda. 

Les anteriors reformes de la Política Pesquera Comuna (PPC), revisades en 1992 i 2002, han portat a la sobreexplotació del 
77 % dels estocs pesquers europeus, i han ocasionat una crisi ambiental, econòmica i social que afecta a milers de persones 
que el seu mitjà de vida està estretament vinculat a la conservació del mar i els oceans. 

“L’oceà ens pertany a tots, els pescadors solament tenen una concessió per aprofitar els seus recursos a través de la pesca, 
per tant, ja que tots tenim una part de l’oceà, demandem que es gestioni de manera sostenible perquè hi hagi recursos avui 
i per a les generacions futures”, ha conclòs Ojeda. 

Font: 
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Pobleviu.cat (18 octubre 2012) 
http://pobleviu.cat/2012/10/18/greenpeace-fa-tornar-a-port-un-vaixell-darrossegament-a-tarragona/ 

CEDAT-URV: 

Col·loqui de Medi ambient i America Llatina. “Canàries, Illes Afortunades?: característiques ambientals, 
amenaces i alternatives". 

El passat 6 de novembre, a l'aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, s'ha celebrat un 
interessantíssim col·loqui sobre les característiques ambientals, amenaces i alternatives respecte de l'arxipèlag canari a 
càrrec de la Sra. Beatriz Felipe Pérez, ex alumna del Master en Dret Ambiental i doctoranda del Departament de Dret Públic 
de la URV. 

El col·loqui s'ha emmarcat dins del cicle de col·loquis sobre medi ambient i America Llatina que organitza l’AAEDAT 
(Associació d'alumnes i ex alumnes de Dret Ambiental de Tarragona) al llarg del curs acadèmic, el qual ha comptat amb un 
gran nombre d'assistents de la comunitat universitària i d'altres entitats socials. 

Font: 
CEDAT (31 octubre 2012) 
http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/coloqui_bea.pdf 
 
Acte d'Inauguració del Curs Acadèmic 2012-2013 del Master Oficial en Dret Ambiental-URV 

A la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, a les 18:00 hores del passat 5 de novembre, la comunitat 
universitària i la societat civil han tingut l'oportunitat d'assistir a l'acte inaugural del Curs acadèmic 2012-13 del Màster 
Oficial en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili. En aquesta ocasió, la lliçó inaugural va ser a càrrec del Dr. Joan 
Martínez Alier, catedràtic d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

En aquesta ocasió, l'esdeveniment ha pogut ser observat per la comunitat a nivell mundial, atès que ha estat difós a través 
de videoconferència. Aquesta eina ha permès una participació activa i immediata de les persones que han assistit per 
aquesta via telemàtica. 

Amb la lliçó titulada “Metabolisme Social i Conflictes Ambientals – El Projecte EJOLT” s'ha donat inici a un nou any acadèmic 
i a la XI edició del Master Universitari en Dret Ambiental. La Facultat de Ciències Jurídiques, a través del Master Universitari 
Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements de Dret Ambiental tant de caràcter general com a sectorial, el 
que es complementa, a més, amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, 
econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. El Master en Dret Ambiental s'ha començat a impartir, amb caràcter 
oficial, en el curs 2006-2007, en substitució de l'antiga titulació pròpia de la URV de Graduat Superior en Dret Ambiental, 
que es va impartir des del curs 2002-2003. 

Font: 
CEDAT (11 octubre 2012) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#425 

Seminari RADA - CEDAT 

A partir del dia 12 de novembre, mensualment, fins al dia 8 d'abril de 2013, es donaran cita els membres de la Xarxa 
d'Advocats per a la Defensa Ambiental (RADA) i els membres del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), 
en el Seminari “La Pràctica Ambiental en Tribunals”. 

Les sessions es realitzaran de 17:00 a 20:00 hores a l'aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, i 
eseran a càrrec d'una sèrie d'advocats experts en temes de Dret Ambiental, els quals compartiran les seves experiències 
amb la comunitat acadèmica, especialment amb els alumnes del Master Oficial en Dret Ambiental de la URV. 

Font: 
CEDAT (31 octubre 2012) 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/rada2.pdf 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/rada.pdf 
 
Tres ex alumnes del Master en Dret Ambiental de la URV creen la seva pròpia consultoria ambiental 

Els senyors Jordi Recordà, Joan Pons i Jordi Solé, tres ex alumnes del Master en Dret Ambiental de la URV, han creat “INSTA 
Serveis Jurídics i Ambientals”, una consultoria en dret ambiental, membre de la Xarxa de Emprenderors del Col·legi 
d'Ambientòlegs de Catalunya, que ofereix serveis d'assessoria jurídica ambiental, formació, peritatges ambientals, 
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mediació en conflictes ambientals i investigació ambiental. Per a més informació visiti la seu lloc web: 
http://instajuridic.com/. 

Font: 
CEDAT (10 octubre 2012) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php#425 

III Seminari sobre Clínica Jurídica de la Facultat de Dret de la Universitat de València 

El passat dia 16 d'octubre, la Dra. Maria Marquès i Banqué, en la seva qualitat de directora de la Clínica Jurídica Ambiental 
de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i com a membre del Consell de Direcció del CEDAT, ha participat en la taula 
rodona “Clínica Jurídica i Responsabilitat Social: Juristes per al futur”, emmarcada en el panell programàtic del III Seminari 
sobre Clínica Jurídica de la Facultat de Dret de la Universitat de València “La Clínica Jurídica per la Justícia Social”. En aquest 
esdeveniment els juristes experts a l'àrea de clíniques jurídiques de les seves respectives cases d'estudis i advocats de 
prestigiosos bufets d'advocats, van poder compartir experiències i albirar noves eines tendents a perfeccionar la metodologia 
clínica, aplicables de cara al futur. 

Font: 
CEDAT (10 octubre 2012) 
http://www.cedat.cat/_pdf/clinica/seminario.pdf 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  

2012/659/UE: Decisió d'Execució de la Comissió, de 23 d'octubre de 2012, per la qual es concedeix 
l'exempció sol·licitada pel Regne de Dinamarca de conformitat amb la Directiva 91/676/CEE del Consell, 
relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura. 

Per a més informació:  
DOUE L 295 de 25.10.2012, p. 20/23 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:295:0020:0023:ES:PDF 

Reglament (UE) n° 983/2012 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2012, pel qual es prohibeix la pesca de sorell 
i captures accessòries associades en aigües de la UE de les zones IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, 
VIIId i VIIIe; aigües de la UE i aigües internacionals de la zona Vb; aigües internacionals de les zones XII i 
XIV per part dels bucs que enarboren pavelló d'Espanya. 

Per a més informació:  
DOUE L 295 de 25.10.2012, p. 7/8 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:295:0007:0008:ES:PDF 

2012/638/UE: Decisió d'Execució de la Comissió, de 24 de setembre de 2012, que confirma les mesures 
proposades pels Països Baixos per a la protecció de les zones marines de conservació de la zona costanera del 
Mar del Nord, de la Vlakte van de Raan i del Voordelta. 

Per a més informació:  
DOUE L 291 de 20.10.2012, p. 1/41  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:291:0001:0041:ES:PDF 

2012/651/UE: Decisió d'Execució de la Comissió, de 18 d'octubre de 2012, per la qual s'autoritza la 
comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro 
modificat genèticament MIR162 (SYN-ANAR162-4) conformement al Reglament (CE) n ° 1829/2003 del 
Parlament Europeu i del Consell 

Per a més informació:  
DOUE L 290 de 20.10.2012, p. 14/17 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:290:0014:0017:ES:PDF 

Reglament (UE) n° 955/2012 de la Comissió, d'11 d'octubre de 2012, pel qual es prohibeix la pesca de 
gallineta nòrdica a la zona NAFO 3M per part dels bucs que enarboren pavelló del Regne Unit 

Per a més informació: 
DOUE C 308 de 12.10.2012, p. ½ 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:284:0009:0010:ES:PDF 

Dictamen de la Comissió, d'11 d'octubre de 2012, sobre el pla d'evacuació dels residus radioactius producte 
del desmantellament de la central nuclear de Bugey-1, situada a França, de conformitat amb l'article 37 del 
Tractat Euratom 
 
Per a més informació:  
DOUE L 242 de 7.9.2012, p. 1/12 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:308:0001:0002:ES:PDF 

Espanya: 

Reial decret 1330/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica 
del Guadalete i Barbate 

Per a més informació: 
BOE, núm. 223 de 15 de setembre de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11655.pdf 

Reial decret 1331/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica 
de les Conques Mediterrànies Andaluses 

Per a més informació: 
BOE, núm. 227 de 20 de setembre de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/20/pdfs/boe-a-2012-11779.pdf 

Decret 131/2012, de 17/08/2012, pel qual es modifica el Decret 141/1996, de 9 de desembre, pel qual 
s'aprova el Reglament General d'aplicació de la Llei 2/1993, de 15 de juliol, de Caça de Castella-la Manxa 

Per a més informació:  
Diari Oficial Castella-la Manxa núm. 163 de 21 d'agost de 2012 
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargararchivo.do?ruta=2012/08/21/pdf/2012_11957.pdf&tipo=rutadocm 

Catalunya: 

Decret 127/2012, de 16 d'octubre, pel qual es crea la Taula Agrària 

Per a més informació: 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6235 de 18 d'octubre de 2012 
http://portaldogc.gencat.cat/utilseadop/pdf/6235/1265395.pdf 

Decret 128/2012, de 16 d'octubre, pel qual s'estableix la competència sancionadora de la Llei 14/2003, de 13 
de juny, de qualitat agroalimentària 

Per a més informació: 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6235 de 18 d'octubre de 2012 
http://portaldogc.gencat.cat/utilseadop/pdf/6235/1265281.pdf 
 
Decret 132/2012, de 23 d'octubre, del règim d'autonomia econòmica del Laboratori Agroalimentari 

Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6240 de 25 d’ octubre de 2012 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6240/1266498.pdf 

Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material 
vegetal i s'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitas de producció i 
comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya. 

Per a més informació: 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6240 de 25 d'octubre de 2012 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6240/1266466.pdf 
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JURISPRUDÈNCIA 
 JURISPRUDÉNCI  
Unió Europea: 

Sentència del Tribunal General de 13 de setembre de 2012 — Itàlia/Comissió ( «Ajudes d'Estat — Exempció 
dels impostos especials sobre el gasoil utilitzat per a la calefacció dels hivernacles — Decisió que declara el 
règim d'ajudes incompatible amb el mercat comú i ordena la recuperació de les ajudes atorgades — Obligació 
de motivació — Caràcter selectiu — Efectes en els intercanvis comercials entre els Estats membres — Efectes 
sobre la competència — Directiva 92/81/CEE — Directiva 2003/96/CE — Directrius comunitàries sobre ajudes 
estatals en favor del medi ambient» ) 

Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:319:0007:0007:ES:PDF 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 19 de juliol de 2012 — Comissió Europea/República 
Italiana (Incompliment d'Estat — Directiva 91/271/CEE — Tractament de les aigües residuals urbanes — 
Articles 3, 4 i 10 — Sistemes de col·lectors — Tractament secundari o equivalent — Estacions de tractament — 
Mostres representatives) 

Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:295:0004:0005:ES:PDF 

Sentència del Tribunal, de 14 de desembre de 2011, en l'Assumpte I-8/11 — Òrgan de Vigilància de l’AELC 
contra Islàndia (Incompliment de les seves obligacions d'una banda Contractant — Directiva 2002/49/CE 
sobre avaluació i gestió del soroll ambiental) 

Per a més informació: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:291:0016:0016:ES:PDF 
 
Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem núm.5935 de 18 de juliol de 2012 (Sala  Contenciosa Administrativa. Secció 
5ena. Ponent D. Jesús Ernesto Peces Morate). Cassació no escau perquè la sentència recorreguda no ha 
incorregut en incongruència omisiva i no ha infringit l'establert en les disposicions transitòries tercera, 2, b) 
de la Llei de Costes, i vuitena, 1,b), 2, 3, i 5 del seu Reglament, ni ha conculcat els principis de seguretat 
jurídica, bona fe i confiança legítima ni l'autonomia municipal. Jurisprudència. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6505957&links=&optimize
=20121001&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 6581 de 18 de novembre de 2012 (Sala contenciosa administrativa). Pla 
general de Vedra (la Corunya). Sòl no urbanitzable de protecció forestal. Denegació de proves per inútils. 
Prova pericial l'objecte de la qual és la discussió jurídica del plet. Tractament pel planejament urbanístic dels 
aprofitaments miners. No escau al recurs de cassació. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6524060&links=medio%20
ambiente&optimize=20121029&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 6577 de 18 d'octubre de 2012 (Sala contenciosa administrativa. Secció 
5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Espais naturals. Lloc d'interès comunitari (lic). La Pineda de Ca Camins al 
Prat de Llobregat. Directiva Hàbitats (92/43/CEE). La proposta de la mostra dels hàbitats que garanteixi la 
seva conservació ha de ser significativa. Procedeix el recurs de cassació i estimació del recurs contenciós-
administratiu.  

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6524059&links=medio%20
ambiente&optimize=20121029&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 5552 d'11 d'octubre de 2012 (Sala contenciosa administrativa. Secció 
5ª. Ponent: Eduardo Calvo Rojas). Pla especial port d'escull. Legitimació dels grups polítics municipals. 
Avaluació ambiental estratègica. Noció de primer acte preparatori formal. Pertoca el recurs de cassació i 
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retroacció de les actuacions. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6524064&links=medio%20
ambiente&optimize=20121029&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Suprem núm. 6395 d'11 d'octubre de 2012 ( Sala contenciosa administrativa. Secció 
5ª. Ponent: Rafael Fernández Valverde. Medi ambient. Extracció d'àrids sense la prèvia avaluació d'impacte 
ambiental. Infracció molt greu considerada greu. Infracció continuada. Presumpció d'innocència. Agents 
forestals: agents de l'autoritat. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6519723&links=medio%20
ambiente&optimize=20121022&publicinterface=true 

Sentència del Ple del Tribunal Constitucional de 5 de juliol de 2012. Ponent: Elisa Pérez Vera. Parcs nacionals; 
Avaluació d'Impacte ambiental; Zones especials de conservació; Aigües; Demarcacions hidrogràfiques; 
Comunitat Autònoma d'Andalusia; Anàlisi de vulneració de competències. 

Per a més informació: 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/30/pdfs/BOE-A-2012-10262.pdf 

Catalunya: 

Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona núm. 6137 de 5 de setembre de 2012. Delicte contra el medi 
ambient previst en l'article 325.1 del CP. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6521242&links=medio%2
0ambiente&optimize=20121024&publicinterface=true 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 8607 de 20 de juliol de 2012 (Sala del 
Contenciós, Secció 3ª. Ponent: Ana Rubira Moreno). Exercici d'activitat ramadera sense autorització. 
Inadequació de l'activitat a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 

Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6502601&links=medio%2
0ambiente&optimize=20120926&publicinterface=true 

ARTÍCLES 
La reforma de la Directiva MIFID i les bones pràctiques als mercats d’emisió 
La salut i la meteorologia s’uneixen en un nou Atles 
Un sòl sec genera més tormentes 
La dimensió de la Responsabilitat Social Corporativa i la participació de l’ambientòleg 
L’evaluació ambiental dels projectes adoptats per acte legislatiu nacional específic en la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (STJCE de 16 de febrer de 2012) 
Protegir els espais naturals a Europa 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
Borg, Simone. Conservation on the high seas: harmonizing international regimes for the sustainable use of living resources. 
Cheltenham: Edward Elgar, 2012. 
Gracia Herrero, Francisco Javier. Régimen jurídico de las zonas verdes y de los espacios libres. Madrid: La Ley : El Consultor 
de los Ayuntamientos, 2011 
Havercroft, Ian. Macrory, Richard. Stewart, Richard B.(eds). Carbon capture and storage: emerging legal and regulatory 
issues. Oxford : Hart, 2011. 
Kraska, James. Arctic security in an age of climate change. New York : Cambridge University Press, 2011. 
Torres López, María Asunción; Arana García, Estanislao (directores). Derecho ambiental: (adaptado al EEES). Madrid: 
Tecnos, DL. 2012. 
AGENDA  

Smart City Expo World Congress 

Del 13 al 15 de novembre se celebrarà la segona edició d'aquest congrés en el qual experts de tot el món debatran sobre el 
desenvolupament de les ciutats intel·ligents i sostenibles. 
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El ràpid creixement demogràfic urbà -es preveu que en el 2050 el 75% de la població mundial visqui en àrees urbanes-, la 
necessitat de canviar als models de gestió dels recursos, i millorar la qualitat de vida dels habitants de les grans ciutats 
seran alguns dels fils de discussió que es posaran damunt de la taula en aquest congrés. El certamen està estructurat amb 
taules rodones i sessions paral·leles sobre temàtiques com l'energia, la mobilitat, les TIC, l'urbanisme etc. 

Paral·lelament, hi haurà un espai destinat a què empreses innovadores, ciutats o institucions mostrin els seus projectes, 
solucions i projectes de referència. 

Data: 13-15 de novembre 
Lloc: Recinte firal Gran via, Av. Joan Carles I 64, L'Hospitalet de Llobregat 
Organitza: Fira Barcelona 

Per a més informació: 
http://www.smartcityexpo.com/es/visitors-guide 

Jornades: Contra el despullament. Capitalisme, degradació ambiental i desplaçament forçat 
 
Els dies 19 i 20 de novembre es duran a terme les Jornades sobre Desplaçament Forçat per Degradació, contra la despulla, 
capitalisme, degradació ambiental i desplaçament forçat. Aquestes es desenvoluparan en conferències, debats i tallers en els 
quals s'abordaran diferents aspectes de la matèria tals com la protecció de les multinacionals davant la desprotecció de les 
persones, les propostes del decreixement i el Bon Viure analitzant-se alternatives de canvi i mecanismes de protecció i 
revisant casos com els que s'han presentat a Equador i Colòmbia. 
 
Data: 19 i 20 de novembre 
Lloc: Bilbao, Intituto HEGOA - Zubiria Etxea (Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea) Av. Lehendakari 
Agirre, 81. 
Organitza: CEAR-Euskadi 
 
Per a més informació: 
http://ambientales.sinrefugio.org/p/jornadas.html 
 
Jornada "Fauna i Canvi Global" 
 
En aquesta jornada es proposa una discussió i reflexió oberta per contrastar els punts de vista d'investigadors, tècnics i 
administracions amb competències en la planificació i la gestió de la fauna del nostre territori en un marc de canvi global. 
 
El canvi global és un fenomen complex que està canviant els nostres sistemes naturals. A més del conegut canvi climàtic, el 
canvi global inclou també el canvi d'usos del sòl i la fragmentació del paisatge, l'augment de la concentració de CO2 a 
l’atmosfera i les invasions biològiques, entre uns altres. 
 
No obstant això, es coneix ben poc dels efectes que pot tenir sobre la fauna. Obtenir sèries llargues i realitzar experiments 
amb animals és molt difícil, i dificulta la millora d'aquest coneixement. Per això, aquesta jornada pretén aglutinar als experts 
que treballen i posar a l'abast del públic la informació més rellevant i actual sobre els impactes i la resposta de la fauna 
davant el canvi global. 
 
Data: 21 de novembre del 2012 
Lloc: Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans, Carrer del Carme 47, Barcelona 
Organitza: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Societat Catalana de Biologia i la Institució  
Catalana d’Història Natural 
 
Per a més informació: 
http://blog.creaf.cat/agenda/fauna-i-canvi-global-jornada-creaf-scb-ichn/ 

Taula rodona - Educació emprenedora en els centres educatius i custòdia del territori: un binomi de múltiples 
possibilitats 

Es presentaran experiències en educació i com incentivar la empreneduria social a les escoles vinculada a la conservació 
d'espais naturals. Dirigit als professionals de l'educació (tant formal com no formal) així com totes aquelles persones 
interessades a la conservació del medi ambient vinculada a l'educació dels joves. 

La custòdia del territori apropa a les persones a la naturalesa i al patrimoni, generant implicació i compromís ètic i voluntat 
d'acció. La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) promou aquesta estratègia de conservació a Catalunya i ha començat a 
treballar amb centres educatius que integren la custòdia del territori en diferents formats educatius generant cultura 
emprenedora entre els alumnes. 
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Objectius de la taula rodona 

- Promoure la emprenedoria social a les escoles en l'àmbit de la conservació del territori. 

- Generar sinergies entre el món educatiu i el món de la custòdia del territori, en benefici de la societat i del territori. 

- Donar a conèixer les múltiples oportunitats de l'Aprenentatge Servei en els centres educatius, i el valor aportat a la societat 
i al medi ambient. 

- Difondre experiències d'èxit que duen a terme centres educatius en iniciatives de custòdia del territori 

Data: 22 de novembre del 2012 
Lloc: Masia Torre dels Frares - Universitat de Vic, Sala Segimon Serrallonga, Vic 
Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori 

Per a més informació: 
https://www.viulaterra.cat/events/ca_ES/2012/11/22/01/taula-rodona-educacio-emprenedora-als-centre-educatius-i-
custodia-del-territori-un-binomi-amb-multiples-possibilitats 

Conama 2012: respondre al desafiament econòmic des de la sostenibilitat 
 
Respondre al desafiament econòmic des de la sostenibilitat i consolidar aliances del sector ambiental són els objectius 
prioritaris de l'onzè Congrés Nacional del Medi ambient, el Conama 2012. 
  
La sostenibilitat és un concepte ampli i complex que implica trobar un equilibri entre desenvolupament econòmic i respecte 
pels valors naturals, inclosos els humans. El Congrés Nacional del Medi ambient (Conama) se celebra cada dos anys des de 
1992 i és la trobada dedicada al desenvolupament sostenible més important d'Espanya. És un punt de trobada on escoltar a 
tots i promoure la col·laboració entre els diferents interlocutors del sector ambiental (professionals, acadèmics, empreses, 
ecologistes, entitats públiques i privades…) per establir xarxes que permetin avançar en un desenvolupament sostenible. 
 
 
Data: 26-30 de novembre del 2012 
Lloc: Palau Municipal de Congressos, Madrid 
Organitza: Fundació CONAMA 
 
Per a més informació:  
http://www.conama2012.conama.org/web/index.php 

1º Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 

El proper 13 i 14 de desembre l'edifici de la Pedrera, de Barcelona, acollirà al 1er Congrés del tercer sector ambiental de 
Catalunya (TSAcat), que comptarà amb diversos espais de treball. El període d'inscripció està obert. 

L’ organitzen l'Obrador del 3er Sector Ambiental de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el suport de 
la Fundació Catalunya Caixa, i té com a objectius: 

- Ser un lloc de trobada i reflexió per estructurar el tercer sector ambiental català. 

- Contribuir a la construcció d'una identitat compartida. 

- Compartir eines i accions, i afavorir les relacions i aliances entre les entitats del TSAcat. 

- Promocionar l'intercanvi de coneixements i la innovació socioambiental. 

- Posar la incidència social i política al servei de les entitats del TSAcat. 

 

Data: 13-14 de desembre del 2012 
Lloc: La Pedrera c/ Provença, 261, Barcelona 
Organitza: Secretària de Medi ambient i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya. 

Per a més informació: 



 
28

http://www.congrestsa.cat/programa-i-espais/ 
 
Seminari “La pràctica ambiental en tribunals” 

El CEDAT, juntament amb la Xarxa d'Advocats per a la Defensa Ambiental (RADA), desenvoluparan una sèrie de sessions en 
el marc d'un Seminari a càrrec de professionals del món del Dret per conèixer la seva perspectiva en l'exercici de la pràctica 
ambiental en els tribunals a Espanya. 

Entre els expositors consten Raúl Burgos Taca, María Soledad Gallego Bernad, Ana Barreira López, Sonia Ortiga Zarazaga, 
Reyes Cortés Martínez de Carvajal i Cristina Álvarez Baquerizo. 

Data: novembre 2012 – abril 2013 
Lloc: Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Ciències Jurídiques, Edifici D1, Seminari 1. 
Organitza: CEDAT 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/rada2.pdf 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/rada.pdf 
 
Exposició Aborígens Australians 
 
El grup d'artistes contemporanis, Entropia, exposa del 8 de novembre al 2 de desembre la seva exposició denominada 
ABORÍGENS AUSTRALIANS. 
 
Data: 8 de novembre– 2 de desembre 2012 
Lloc: Embull 4 del Moll de Costa del Port de Tarragona 
Organitza: Port de Tarragona, Centre d’Estudis Marítims i d’Activitats 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/aborigens.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret 

(CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili. Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: 
cedat@urv.cat 

 
 


