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 EDITORIAL 
Llocs de treball verds 

El president de la Comissió, José Manuel Durão Barroso, ha promès en el marc del discurs anual sobre l’estat de la Unió, la 
creació de fins a tres milions de “llocs de treball verds” per a l’any 2020. Sembla apuntar-se, doncs, a nivell europeu, una 
línia estratègica en el sentit de modificar el mercat de treball i el sistema productiu a partir d’una certa sensibilitat ambiental. 

La penetració creixent en el debat públic de la idea de “llocs de treball verds” en els països desenvolupats i, particularment, 
en l’àmbit de la Unió Europea, alguns dels membres de la qual s’han caracteritzat per una aposta clara per la recerca i el 
desenvolupament en el camp de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient, combina dos fonaments que es reforcen 
mútuament. D’una banda, és clar que la situació econòmica actual, a banda de plantejar dubtes significatius sobre el sistema 
financer internacional, particularment, pel que fa als processos i les prioritats, desperta dubtes, així mateix, en relació amb el 
model productiu, és a dir, l’ús dels recursos naturals per crear benestar. 

D’altra banda, des dels anys setanta, més enllà d’èpoques de bonança econòmica que, en ocasions, han accelerat les 
actituds més paràsites dels éssers humans en relació amb el planeta, es percep la necessitat de modificar a mitjà termini el 
model de desenvolupament global. En aquest sentit, la crisi recent sembla haver generat una consciència en l’opinió pública, 
com no havia succeït en les anteriors, en el sentit de què la necessitat de canvis per assegurar el benestar a mitjà i llarg 
termini es vincula amb la de prendre mesures urgents per sortir de la situació actual a curt termini. 

El “verd” sembla que ja no només és estèticament cool, sinó econòmicament trendy. En aquest sentit, sembla que ens 
trobem davant d’una situació que afavoreix els canvis estructurals per afrontar els reptes que se’ns presenten com a espècie 
a llarg termini, ja que la crisi econòmica que vivim sembla apuntar cap al final d’un model. 

Per tot això, malgrat que, òbviament, alguns considerin les passes que es donen com a insuficients, han de valorar-se 
positivament l’impuls cap a les modificacions estructurals del model productiu —així com s’agrairien les orientades a canviar 
el seu sistema de finançament— en la línia de generar una relació menys agressiva entre els éssers humans i el sistema 
ambiental per avançar cap a un autèntic desenvolupament sostenible. 

La inversió en tecnologies “verdes” i les mesures polítiques que estimulin la creació d’ocupació “verda” són el camí més clar, 
en el sentit de suscitar un consens social significatiu en els països desenvolupats, per avançar en els canvis estratègics 
necessaris per superar la crisi ecològica en la que vivim des de fa dècades, així com l’econòmica en la que ens trobem en 
l’actualitat. 
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NOTICIES  
Internacional:  
La Cimera Mundial sobre els objectius de desenvolupament del Mil·lenni 20 a 22 de setembre de 2010 
El Cimera de l'ONU sobre els objectius de desenvolupament del Mil·lenni va concloure amb l'adopció d'un pla d'acció mundial 
per aconseguir els vuit objectius de lluita contra la pobresa per a la seva data límit de 2015 i l'anunci dels principals nous 
compromisos per a la salut de les dones i els nens i altres iniciatives contra la pobresa, la gana i la malaltia. 
 
El document final [A/65/L.1] de la Cimera dels objectius de desenvolupament del Mil·lenni va ser aprovada per l'Assemblea 
General per consens el 22 de setembre. S'inclou una agenda d'acció per aconseguir els objectius per a l'any 2015. 
 
El Secretari General de l'ONU, Ban Ki-moon, anunciarà avui una iniciativa que té el propòsit de salvar la vida a més de 16 
milions de dones i nens cada any. Aquesta tarda, al final de la Cimera sobre els avanços cap al compliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni, es llançarà la denominada «Estratègia Mundial per a la Salut de Dones i Nens». 
L'ONU va informar que els Governs i el sector privat s'han compromès a oferir més de 40.000 milions de dòlars per finançar 
aquest esforç. 
 
La major part dels diners serà destinat als 49 països més pobres del món. Els governants d'ells també es comprometran a 
aportar 26.000 milions de dòlars als seus pressupostos de salut. 
Les Metes del Mil·lenni per 2015 pugnen per la reducció anual de dos terços del nombre de nens que moren abans dels cinc 
anys i la disminució de tres quartes parts de les morts maternes. 



Encara que es registren importants avanços en aquesta adreça, encara són molts els països estan lluny d'aconseguir aquest 
Objectiu de Desenvolupament, segons xifres de l'ONU. 
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Mèxic amb seriosos problemes davant la COP16 
A pocs mesos de la celebració de la COP16, el nostre país té molts reptes enfront del canvi climàtic, van estimar diverses 
organitzacions ciutadanes que van destacar la poca protecció dels ciutadans que ja es troben afectats pel problema, com 
ocorre en Tabasco, Oaxaca i Veracruz.  
 
En el cas de Tabasco els impactes i les pèrdues ocasionades per les pluges torrencials que s'han presentat de 2007 a la data, 
ascendeixen a més de 41 mil milions de pesos segons dades del govern de l'estat, xifra que va poder haver-se invertit per 
concloure les obres d'infraestructura que el govern ha promès des de 1996 per protegir a la població d'aquests terribles 
esdeveniments. 
 
El nombre de damnificats en 2007 va ser d'un milió 200 persones, en 2008 de 450 mil i al dia d'avui són 66 mil 679 les 
persones afectades, segons dades del govern estatal. Per la seva banda a Oaxaca, el nombre de damnificats es va elevar a 
25 mil persones, van informar autoritats estatals. Fins a fa tres dies, 107 municipis de l'Istme i la Costa es trobaven en estat 
d'emergència. Mentre que a Veracruz el nombre d'afectats és d'aproximadament 45 mil persones, d'acord amb dades de les 
autoritats estatals, a més de la pèrdua de 28 mil hectàrees de terres cultivables.  
 
El canvi climàtic ha estat pres com una prioritat a Mèxic, i si bé les accions de mitigació han de treballar-se amb rapidesa per 
evitar majors catàstrofes, el desenvolupament de mesures d'adaptació són urgents i de vital importància per poder fer front 
als impactes de la variació climàtica, va assenyalar Sandra Guzmán del Programa Aire i Energia del Centre Mexicà de Dret 
Ambiental (Cemda). No podem rebre la Conferència de les Parts sobre Canvi Climàtic, assumint un compromís enfront del 
problema, si no emprenem mesures que realment ens ajudin tant a reduir les emissions causants del problema, com 
aquelles que ens ajudin a adaptar-nos al mateix, va dir Sandra Guzmán. 
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Lula dóna llum verda a la represa en l’Amazonia, malgrat el desplaçament forçat de 50.000 persones 
Menys de dos mesos abans de les eleccions presidencials del 3 d'octubre, en què s'espera que guanyi el seu Partit dels 
Treballadors, el president brasiler Luiz Inácio Lula da Silva va signar la seva aprovació a una enorme represa a l'Amazònia 
que desplaçaria a 50,000 persones. La represa de Belo Muntanya, un projecte de més de US$11,000 milions en el riu Xingú, 
un dels principals tributaris del ric Amazones, es convertiria en la tercera represa més gran del món després de la represa 
Tres Goles a Xina i la represa de Itaipú a la frontera entre Brasil i Paraguai. 
 
En inundar-se la regió, una desena de pobles indígenes i nombroses comunitats de la zona es veuran obligades a marxar-se, 
una perspectiva que ha creat una creixent i cada vegada més expressiva oposició al megaprojecte, en la qual figuren 
defensors de drets humans, grups indígenes i fins a celebritats nordamericanes, com James Cameron, director de la 
pel·lícula Avatar. “El que està succeint aquí és una cosa que fa anys es creia impossible”, va dir Lula després de signar el 26 
d'agost l'acord amb l'empresa constructora, formada per l'estatal Companyia Hidroelèctrica de São Francisco i la privada 
Queiroz Galvão. “El projecte que estem iniciant avui és menys agressiu que l'original”, agregant que “és una victòria del 
sector energètic”.  
 
Survival International, organització defensora dels indígenes, va dir que el projecte significaria “la destrucció dels mitjans de 
sustento de milers de membres de tribus que depenen del bosc i del riu per procurar-se aliment i aigua”.  
“L'ingrés d'immigrants a l'àrea durant la construcció de la represa amenaça introduir la violència i portar malalties a aquests 
indígenes, amb el consegüent risc per a les seves vides”, va expressar l'organització en recent informes. 
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El vessament de BP: el pitjor de la història 
Científics a Estats Units van publicar el que diuen és el primer mesurament independent de la quantitat de petroli que es va 
vessar en el Golf de Mèxic després de l'explosió del pou de BP a l'abril passat. L'estudi revela que des del 22 d'abril es van 
abocar aproximadament 4,4 milions de barrils de cru. 
 
La xifra -diuen els científics en la revista Science- supera els 3,3 milions de barrils abocats en 1979 en la costa de Campeche 
per la plataforma mexicana Ixtoc 1, que fins ara es creia era el pitjor vessi accidental de petroli ocorregut al món.  
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L'estudi, expressen els científics de l'Institut de la Terra de la Universitat de Columbia, a Nova York, "confirma l'enormitat 
d'aquest accident". 
 
Xifres poc precises 
Segons el professor Timothy Crone, geofísic marí que va dirigir la investigació, "desitjàvem dur a terme un càlcul 
independent perquè el públic sent que els nombres que s'han discutit no necessàriament són precisos".  
Després de l'explosió de la plataforma Deepwater Horizon va sorgir una enorme pressió pública per trobar la forma de 
mesurar la quantitat de cru que s'estava vessant. 
 
Immediatament després de l'accident van començar a sorgir càlculs que anaven des d'1.000 barrils al dia fins a 19.000, i la 
xifra va continuar augmentant. 
 
Per conèixer amb més precisió l'impacte del volum de cru abocat el professor Crone i el seu equip van utilitzar una nova 
tècnica d'anàlisi dels enregistraments de video submarí de la fugida en la canonada del pou. 
 
La tècnica, coneguda com a velocímetre òptic, utilitza imatges per mesurar la velocitat del flux que s'escapa i calcular quant 
líquid es va abocar del pou durant els 84 dies que va durar el vessi. 
Fuita de petroli en el pou de BP (Imatge cortesia del Comitè d'Estudi Ambientals del Senat Nord-americà) 
Els científics van usar una nova tècnica per mesurar la fuita de cru. 
Els científics van trobar que l'abocament va tenir un volum d'entre 56.000 i 68.000 barrils diaris, o potser més, fins que va 
ser instal·lada la primera campana de contenció en 15 de juliol. 
 
Els investigadors van sostreure 804.8777 barrils que BP va aconseguir recuperar en el lloc i el càlcul total mostra que es van 
escapolir 4,4 milions de barrils. 
 
La xifra és similar al consens dels assessors del govern nord-americà -un càlcul de 4,1 milions de barrils- el qual encara no 
s'ha donat a conèixer públicament. 
 
Càlculs menyspreats 
Fins ara no s'havien pogut obtenir dades precises de la fuita de cru a causa d'una confusió entre el cru que BP havia 
aconseguit recuperar i el que realment es va escapar a aigües oceàniques. 
 
El 28 d'abril, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica d'Estats Units (NOAA, per les seves sigles en anglès) va 
presentar un càlcul de 5.000 barrils diaris. Però molts científics van considerar que la xifra era molt menyspreada. 
Posteriorment, el 27 de maig, el govern va elevar el càlcul a entre 12.000 i 19.000 barrils al dia. 
Però tal com assenyala el professor Crone "per a aquests càlculs es van utilitzar una varietat de tècniques però fins ara no 
s'ha donat a conèixer com es van dur a terme aquests estudis". 
 
"Aquest nou estudi és el primer que presenta públicament els detalls d'una anàlisi del vessi en un informe independent 
revisat per altres investigadors", diuen els autors. 
 
Els científics subratllen, no obstant això, que aquests càlculs també són mitjanes preliminars de les taxes i volums del flux de 
petroli i que es necessitaran més estudis per confirmar aquests nombres. 
 
La tècnica del velocímetre òptic va ser desenvolupada en 2006 pel professor Crone per estudiar els respiradors hidrotermals 
naturals, que són esquerdes en el jaç marí de les quals flueixen dolls d'aigua geotermalment calenta.  
 
"El doll de petroli que s'escapa d'un pou és molt similar", diu l'investigador. 
I agrega que "aquest és un gran exemple de com la investigació bàsica que no sembla tenir cap valor immediat de sobte es 
torna summament necessària per a la societat". 
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Justícia climàtica viatja de Cochabamba a Cancún 
La idea de la justícia climàtica, que va aixecar vol a Copenhaguen i va cristal·litzar en la plataforma de Cochabamba, arribarà 
a les negociacions oficials de Cancún, empesa pel govern bolivià. 
 
Santiago (Tierramérica).-  
La revulsiva agenda climàtica que van aixecar a l'abril el govern bolivià i la societat civil en la conferència de Cochabamba, es 
va obrir pas fins a la taula de les negociacions oficials de les Nacions Unides. Però la seva adopció en un acord vinculant és 
remota, estimen activistes. 
 
L'acord aprovat per la Conferència Mundial dels Pobles sobre el Canvi Climàtic i els Drets de la Mare Terra, a la ciutat 
boliviana de Cochabamba, va ser una resposta, fundada en la idea de la justícia climàtica, a les descarrilades negociacions 
oficials per un nou pacte mundial obligatori sobre el clima. 

http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8650/derrame_de_bp_el_peor_de_la_historia/


El fracàs oficial va ser palès a finalitats de l'any passat en la 15 Conferència de les Parts de la Convenció Marco de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP 15), realitzada a Copenhaguen. 
 
A l'agost, el govern bolivià d'Evo Morales va saludar que el Grup de Treball Especial sobre la cooperació a llarg termini de la 
Convenció, en una reunió a la ciutat alemanya de Bonn, decidís incloure més d'una desena de propostes sorgides en 
Cochabamba en el text a negociar. 
 
Es van acollir les propostes d'establir un tribunal internacional de justícia climàtica i de fixar el límit de l'augment de la 
temperatura mitjana global en un grau Celsius, amb la consegüent limitació de concentració de diòxid de carboni en 
l'atmosfera a 300 parts per milió (ppm). 
 
L'atmosfera terrestre presenta de moment una concentració de 387 ppm d'aquest gas d'efecte hivernacle. Segons els 
científics, si no s'aconsegueix estabilitzar aquest indicador en 350 ppm o menys, la temperatura pujarà més de dos graus, 
amb conseqüències catastròfiques. 
A Bonn també es va acceptar discutir una retallada de 50 per cent de les emissions de gasos hivernacle dels països 
industrials per al segon període de compromisos del Protocol de Kyoto, de 2013 a 2017, i el concepte dels drets de la Mare 
Terra, els pobles indígenes i els migrants climàtics. 
 
El principal nus de les negociacions és quanta reducció d'emissions contaminants estan disposats a assumir els països rics. 
L'esborrany contempla també discutir altres reclams polèmics de Cochabamba: l'exclusió dels mecanismes de mercat de les 
activitats relacionades amb el repoblament, i la no conversió de boscos naturals en plantacions de monocultius forestals. 
Així mateix, els negociadors es van declarar oberts a considerar mesures per excloure la protecció de la propietat intel·lectual 
a la transferència de tecnologia per mitigar el canvi climàtic. 
 
L'esborrany es debatrà entre el 4 i el 9 d'octubre a la nord-oriental ciutat xinesa de Tianjin, i finalment en la 16 Conferència 
de les Parts de la Convenció (COP 16), a la ciutat turística mexicana de Cancún, entre el 29 de novembre i el 10 de 
desembre. 
 
"Les propostes del cim de Cochabamba ja van ser incloses, la qual cosa portarà al fet que siguin tingudes en compte", va 
comentar a Tierramérica la colombiana Lyda Fernanda Forero, de l'Aliança Social Continental, que agrupa a organitzacions i 
xarxes no governamentals des de Canadà a Xile. 
 
Però “la falta de voluntat dels països desenvolupats no ha canviat, i la discussió seguirà en els mateixos termes en què s'ha 
donat fins ara i difícilment s'arribarà a conclusions vinculants", va dir Forero. 
 
"Encara que és legítim i molt beneficiós que els continguts de l'Acord dels Pobles hagin estat sotmesos en els espais oficials 
de negociació, no s'albira que tinguin opció de ser inclosos entre els acords, si és que n'hi ha, a Cancún", va coincidir 
Eduardo Giesen, coordinador de l'Aliança per la Justícia Climàtica de Xile. 
 
El co-fundador de la no governamental Reacció Climàtica de Bolívia, Stanislaw Czaplicki, va dir a Tierramérica que "cap tema 
arribarà a suficient consens per aconseguir el nivell de proposta concreta i aprovada”. En la seva opinió, a Cancún hi haurà 
espais per discutir temes científics, tecnològics i financers, “però no hi ha ni es pretén tenir un espai en el qual es vulgui 
parlar de geopolítica econòmica”, al seu judici la base de les controvèrsies. El pessimisme dels activistes d'Amèrica Llatina se 
sumeixi a la divisió amb què acudeixen a manifestar-se a Mèxic. 
 
A Cancún hi haurà almenys tres espais diferents per als fòrums alternatius a la COP 16. Una cinquantena d'organitzacions no 
governamentals, entre elles l'alemanya Fundació Heinrich Böll, van crear el Diàleg Climàtic-Espai Mexicà, on participarà 
l'Aliança Social Continental.Un altre conjunt d'agrupacions participaran en el Klimaforum 2010, repetint l'experiència de la 
COP 15 i amb una declaració política molt propera a Cochabamba. En tant, el moviment mundial de grups de treballadors i 
productors rurals La Via Camperola aixecarà un campament propi a Cancún. 
 
Les de Cochabamba “són propostes radicals i temem que radicalitzin les negociacions i existeixi el risc d'un trencament", va 
dir a Tierramérica el coordinador de Programes de l'oficina regional per a Mèxic, Centreamèrica i el Carib de la Fundació 
Heinrich Böll, Jorge Vila-real.No obstant això, va reconèixer "punts de consens, com que la Convenció de les Nacions Unides 
administri els fons globals, canviar patrons de consum als països desenvolupats i crear un tribunal climàtic”, va fitar. 
 
L'agenda dels pobles "no va a passar en l'acord de Cancún, perquè (els països) tenen més interès a discutir altres temes, 
com els mecanismes de mercat”, va declarar a Tierramérica el coordinador de la filial d'Amèrica del Nord de la Via 
Camperola, Alberto Gómez.Per a Forero, "la COP 16 serà novament un moment de tensió per imposar l'Acord de 
Copenhaguen", forjat a últim moment de la COP 15 per Brasil, Xina, Estats Units, Índia i Sud-àfrica, que no imposa retallades 
definides d'emissions ni és vinculant. 
 
Aquest acord ha anat "sumant la signatura de molts països i regions menys desenvolupades i més vulnerables, que ho veuen 
com l'única manera d'obtenir recursos, encara que escassos, per afrontar els impactes del canvi climàtic", va dir Giesen. 
En aquest context, els activistes aposten a seguir construint aliances i proposant alternatives al model dominant, per 
exemple en la propera reunió del Grup dels 20 països rics i emergents, l'11 i 12 de novembre a Seül, va avançar Forero. Per 
Giesen, tard o d'hora "el moviment per la justícia climàtica confluirà als països del Sud amb altres sectors ciutadans per 



incidir en polítiques públiques i emergir com a actors polítics en el nivell nacional".Des de la seva perspectiva, aquest espai 
de transformacionals nacionals, i no l'àmbit internacional, és "l'única possibilitat real de confluència de les posicions de la 
societat civil, creixentment antisistémiques, i les dels estats". 
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Rumb a Cancún: REDD++ i Pobles Indígena 
El govern mexicà promourà el Programa de Reducció d'Emissions per Desforestació i Degradació dels Boscos (REDD), en la 
16 Conferència de les Parts del Conveni Marco de Nacions Unides per al Canvi Climàtic (COP16), que es realitzarà a Cancún a 
la fi de novembre i principis de desembre. 
 
Les més de 170 corporacions transnacionals que han promogut des de la signatura del Protocol de Kyoto els mercats de 
carboni com un mecanisme viable per comprar crèdits per reducció d'emissions a partir dels boscos dels països del sud 
(mentre mantenen les seves indústries contaminants en el nord) requereixen un senyal positiu que els mercats del gas 
progressen. Aquests mercats existeixen àdhuc sense el REDD i tenen com a rerefons la privatització de l'aire, que fins ara és 
un ben comú. Per més ciència ficció que sembli, a partir de contractes de compravenda els països industrialitzats estan 
adquirint dels països del sud la capacitat dels seus boscos de capturar carboni. És a dir, estan comprant i venent aire.  
 
Les corporacions i governs que han invertit als mercats de carboni han estat emfàtics que el carboni ha de ser una 
mercaderia totalment comercialitzable. Els bons de carboni han de poder vendre's als mercats secundaris i de derivats, 
participar en els índexs de preus i cotitzacions juntament amb el petroli o el blat, i comprar-se tantes vegades com es vulgui, 
cotitzar en borsa i entrar a mercats d'especulació. Per a alguns analistes, el carboni pot ser el proper actiu tòxic.  
Les comunitats i governs que embenen els seus certificats de carboni per reducció d'emissions al mercat primari poden 
veure's impossibilitades de recuperar els seus boscos posats com a garantia, quan els seus certificats siguin part dels 
mercats de derivats. 
 
Però a més aquest programa tindrà efectes directes sobre la vida de les comunitats forestals i pobles indígenes que habiten i 
depenen dels boscos. Als països del sud els boscos en la seva majoria són propietat dels estats: a Àfrica, 98 per cent; a Àsia, 
66 per cent; a Llatinoamèrica, 33 per cent, mentre que una mínima part és propietat de comunitats i pobles indígenes. No 
obstant això, aquests boscos de propietat estatal són la llar de milers de pobles natius, que depenen d'ells per reproduir-se 
com a tals. Mèxic és una excepció, ja que com a conquesta de les lluites socials, 59 per cent dels boscos són propietat de les 
comunitats i pobles indígenes; 34 per cent estan en mans privades, i només 8 per cent són propietat de l'Estat. 
 
Entre altres implicacions, el REDD++ afecta els drets d'ús dels pobles natius sobre els seus boscos, i depèn de quins tan 
autoritari és un país per imaginar els seus efectes. Per aquest motiu la Xarxa Indígena sobre el Medi ambient va denunciar 
que a partir del REDD es preveu la major usurpació de terres de la història. Les experiències ocorregudes als pobles ogooni a 
Nigèria, els ogiek de Kenya i les comunitats de guaraqueçaba a Brasil són una mostra de la política de boscos voltats, amb 
expulsió i fins i tot genocidi dels pobles indígenes que els consideraven la seva llar. En augmentar el valor econòmic dels 
boscos, l'interès d'agents estatals i privats per alienar-los de les comunitats que els habiten creix.  
 
No obstant això, a Mèxic algunes organitzacions forestals estan interessades a promoure el REDD++, que inclou un 
component de gestió sostenible dels boscos i de conservació de reserves de carboni. Encara que seria just i desitjable que 
les comunitats forestals anessin compensades pel seu excel·lent maneig i cura dels boscos i per l'important paper que 
aquests compleixen en temps de crisi climàtica, els efectes de la política ambiental sobre els pobles natius prenen focus 
vermells que atendre. La política ambiental part del supòsit que la conservació ve de fora, malgrat l'evidència històrica que 
demostra que els llocs naturals millor conservats coincideixen amb els territoris indígenes al país. És la cosmovisió dels 
pobles indígenes la que ha permès la conservació del seu hàbitat i no les regles ni prohibicions dels administradors de la 
política ambiental internacional i nacional. 
 
Les àrees naturals protegides són el corol·lari d'una política de colonització i despulla. Atempten directament contra la 
propietat social i són un instrument modern per expropiar el dret dels pobles indígenes sobre els seus territoris. En un país 
que continua negant el dret a l'autonomia dels més de 56 pobles indígenes, el REDD++ es col·loca com un nou instrument 
d'alienació del control dels pobles indígenes sobre el seu territori. Les àrees protegides de carboni que el REDD++ establirà 
tindran els mateixos efectes que qualsevol altra àrea natural protegida, mentre que els pagaments per la gestió sostenible 
del bosc són la clau perquè les comunitats i pobles indígenes ho acceptin. 
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Senegal i Hondures van a rebre finançament del fons d'Adaptació 
L'onzè període de sessions de la Junta del Fons d'Adaptació (JFA) es va desenvolupar els dies 16 i 17 de setembre de 2010. 
Just abans de les reunions de la JFA, el 15 de setembre, es van reunir a porta tancada el Comitè d'Examen de Projectes i 
Programes i el Comitè d'Ètica i Finances. 
 

http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8632/justicia_climatica_viaja_de_cochabamba_a_cancun/
http://www.ecoportal.net/content/view/full/95731


En les seves reunions, la Junta va aprovar dues propostes completes: una proposta per a un programa a Senegal que 
s'engegarà a través del Centre de Suivi Ecologique (Centre de Seguiment Ecològic), que actua com a entitat nacional 
d'implementació, i una proposta per a un projecte a Hondures que s'engegarà a través del PNUD, actua com a entitat 
multilateral d'implementació. També va confirmar els documents de presentació del concepte de tres projectes, un a 
Guatemala, un altre a Madagascar i un altre a Mongòlia. La Junta no va aprovar les propostes per a un projecte a Egipte i un 
programa a Uganda, ni un document en el qual es presentava el concepte d'un projecte a Niue. 
 
En el període de sessions de setembre també es van acreditar dues noves entitats nacionals d'implementació: l'Institut de 
Planificació de Jamaica i l'Agència Nacional d'Investigació i Innovació d'Uruguai. Amb la finalitat d'ajudar a les entitats 
aspirants a convertir-se en entitats nacionals d'implementació, la Junta va aprovar l'elaboració de material informatiu que 
serà presentat a Cancún, i que inclou un joc d'eines en línia. 
 
Els recursos a la disposició del Fons d'Adaptació a data de 31 de juliol de 2010 ascendeixen a 156,28 milions de USD.  
La següent reunió de la Junta del Fons d'Adaptació se celebrarà a Cancún una vegada concloses la CP i la CP/RP.  
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Unió Europea: 
Espanya aconsegueix que Brussel·les aprovi ajudes a l'ús del carbó autòcton. 
La Comissió Europea va autoritzar ahir la concessió de compensacions fins a 2014 a les companyies elèctriques que utilitzin 
carbó autòcton per complir amb l'obligació de seguretat del servei públic. Les compensacions havien estat fixades en un 
Reial decret del Govern espanyol que estava pendent des de fa diversos mesos de la llum verda de Brussel·les.  
 
Després de la decisió comunitària, els miners han abandonat els seus tancaments en Ariño (Terol) i Les Cuevas de Velilla del 
riu Carrión (Palència). També els sis sindicalistes de l'àrea de la mineria de CCOO i UGT, que s'havien tancat a la seu del 
Ministeri d'Indústria, van acordar abandonar la seva vaga de gana, encara que seguiran el seu tancament. 
L'autorització proposada per Joaquín Almunia, vicepresident de la Comissió Europea i titular de Competència, ha causat, no 
obstant això, preocupació en el sector elèctric. Les elèctriques assenyalen que el reial decret s'adopta en un moment de 
menor demanda i major producció de les energies renovables i suposa "una distorsió" al mercat espanyol d'energia, perquè 
suposarà un augment de les emissions a l'atmosfera i a incrementar els costos de generació.  
 
L'aprovació del reial decret també ha aixecat butllofes a Galícia i ha revoltat tant a la Xunta com a socialistes i nacionalistes, 
que veuen perillar un miler d'ocupacions directes i indirectes vinculats a les dues grans tèrmiques gallegues en As Pontes i 
Cerceda (la Corunya), que empren carbó importat, informa Elena Bustabad. Per la Xunta és un decret "decebedor i 
perjudicial", perquè "ignora i penalitza" a Galícia, "traspassant el problema d'unes comunitats a unes altres". El Govern gallec 
ha anunciat que recorrerà el decret "amb totes les eines jurídiques al seu abast". 
 
Endesa i Gas Natural Fenosa van invertir 460 milions en l'última dècada per adaptar les seves centrals a la crema de mineral 
forà (més productiu i menys contaminant) després d'esgotar les mines de lignit local. La central tèrmica d'As Pontes, amb 
1.400 megavats, és la major i més eficient d'Espanya, segons la companyia. 
 
En les seves al·legacions davant la Comissió Europea, Espanya va assegurar que es tractava d'una mesura transitòria 
necessària per garantir la seguretat de subministrament d'electricitat durant els propers quatre anys en un país que segueix 
mal interconnectat amb altres grans mercats europeus d'electricitat i que té una elevada quota d'energies renovables (eòlica 
i solar), la producció de la qual és altament intermitent. 
 
Les autoritats espanyoles s'han compromès en ferma davant els responsables comunitaris a no prorrogar el règim en cap cas 
més enllà del 31 de desembre de 2014. No obstant això, Espanya podrà posar-li fi abans si ja no resulta necessari en funció 
de les condicions del mercat. Dimarts passat, el dia anterior a l'autorització, el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel 
Sebastián va mantenir una trobada amb Joaquín Almunia i el comissari d'Energia, Günther Oettinger, per defensar els 
arguments del Govern espanyol, encara que la decisió ja s'havia pres anteriorment. 
 
Les directives de la UE sobre la liberalització de l'energia permeten a un Estat membre imposar als productors d'electricitat 
unes obligacions per garantir la seguretat del servei públic. Aquesta obligació significa que la producció d'electricitat amb 
fonts de combustió autòctones pot arribar fins al 15% del consum nacional per raons de seguretat de subministrament. 
Segons la Comissió, en el període de 2011 a 2014, els volums d'electricitat afectats pel reial decret no excediran els 23,4 
teravats per hora, la qual cosa equival aproximadament al 9% del consum nacional. Per als mesos que queden d'aquest any, 
els volums d'electricitat no excediran de 9,6 teravats, quantitat també inferior al 15% màxim establert per la directiva 
comunitària.  
 
La Comissió Europea assegura que "ha vetllat per la coherència entre aquesta mesura i el Reglament del carbó proposat el 
passat 20 de juliol, que en determinades condicions permet la concessió de certs tipus específics d'ajudes estatals al sector 
del carbó". Aquest reglament s'està discutint actualment en el Consell preveu, segons la proposta de la Comissió que les 
ajudes finalitzin l'1 d'octubre de 2014. 
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L'eurodiputada socialista Inés Ayala va manifestar ahir la seva satisfacció. "Això", va dir, "és una primera batalla guanyada, 
veurem si ara aconseguim que el termini del Reglament s'ampliï fins a 2018 o 2020". El Parlament alemany ja ha ampliat les 
ajudes al carbó fins a 2018. 
 
L'autorització de Brussel·les també ha causat malestar entre les organitzacions mediambientals. Juan Carlos de l'Olmo, 
secretari general de WWF Espanya, va manifestar que la decisió "mina la credibilitat dels compromisos ambientals i 
energètics de la Unió Europea". De l'Olmo va assenyalar que "la contaminació es veurà incrementada, els consumidors 
pagaran més i les inversions renovables es retardaran". La seva conclusió és que "la reputació d'Europa com a líder en 
energies netes queda en dubte".  
 
Font:  
Fundación Entorno (30-09-10) 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Espana-logra,2347.htm 
 
El reciclatge de residus pot crear mig milió d'ocupacions a Europa per 2020 
Un augment en el reciclatge de residus fins al 70 per cent en els Estats Membres de la Unió Europea (UE) pot crear mig milió 
d'ocupacions a Europa per a l'any 2020, segons ha afirmat el responsable de la campanya europea de recursos d'Amics de la 
Terra, Michael Warhust. 
 
Segons Warhust, en referència a l'informe 'Més ocupacions, menys residus', que ha estat presentat aquest dimarts, aquesta 
és una "contribució significativa" als tres milions d'ocupacions 'verdes' que el president de la Comissió Europea, Durao 
Barroso, ha promès per a l'any 2020 en el seu discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu. 
 
"Europa ha de deixar de malgastar els seus recursos i les ocupacions potencials associats a aquests en abocadors i 
incineradores", ha afegit. Per la seva banda, el Comissari europeu de Medi ambient, Janez Potocnik, ha declarat que 
l'eficiència en l'ús dels recursos "és una de les seves prioritats", per la qual cosa no ha de malgastar l'oportunitat de fer 
realitat la seva declaració. 
 
El treball, que està en mans de la Comissió Europea per millorar l'aprofitament dels residus i el reciclatge, mostra també que 
el reciclatge "crea deu vegades més ocupacions per tona de residus que l'abocament o la incineració", segons ha assegurat 
Amics de la Terra. 
 
Així mateix, segons es desprèn de l'estudi, els objectius actuals del 50 per cent de reciclatge en la UE per 2020 "no 
comportaran un augment significatiu de les ocupacions i preveu un descens en la quantitat de residus" generada per a 
aquesta data. 
 
L'organització també ha recordat que uns estudis previs assenyalen que la UE aboca o crema en l'actualitat almenys 5.250 
milions d'euros en materials reciclables cada any i que si es reciclessin aquests residus es podria estalviar "l'equivalent a 148 
milions de tones d'emissions de gasos d'efecte hivernacle". 
 
Amics de la Terra ha criticat, a més, que malgrat els beneficis econòmics, ambientals i relatius a l'ocupació que comporta 
augmentar el reciclatge, la Comissió Europea, fins al moment, "no ha establert percentatges suficientment elevats". 
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Europa aprova limitar els experiments científics amb animals 
El Parlament Europeu ha donat llum verda a una directiva que busca reduir la xifra d'experiments amb animals en la UE.  
La nova legislació, acordada pel Parlament i el Consell, garanteix l'equilibri entre el benestar animal i el suport a la 
investigació contra les malalties. Els Estats membres disposen de dos anys per adaptar-se a aquestes normes. 
El text de la diputada alemanya Elisabeth JEGGLE (PPE) recull l'acord íntegre aconseguit amb el Consell. Per tant, el vot en el 
ple és el definitiu. Durant el debat, la ponent va qualificar de positiu el compromís assolit i va dir als eurodiputats que "si 
volen protegir als animals, han de votar a favor". 
 
Les autoritats nacionals avaluaran l'impacte dels experiments sobre el benestar animal abans d'autoritzar-los i promouran 
mètodes alternatius i menys dolorosos per als animals. La nova legislació també limita l'ús de primats en els assajos i 
introdueix inspeccions per garantir el seu compliment. A més, preveu l'ús d'una classificació sobre el dolor dels animals. 
Mètodes alternatius 
 
La nova normativa obliga als Estats membres a vetllar per l'ús de mètodes alternatius a l'experimentació amb animals 
sempre que sigui possible. Els països també s'asseguraran que el nombre d'animals utilitzats en experiments es redueixi al 
mínim sense comprometre els objectius de la investigació. A més, les autoritats competents solament autoritzaran els 
assajos en els quals el sacrifici comporta un "mínim de dolor, sofriment i angoixa" per als animals. 
L'ús d'animals en experiments científics estarà permès en els àmbits de la investigació fonamental; la investigació aplicada a 
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les malalties dels éssers humans, els animals o les plantes; el desenvolupament o les proves d'eficàcia dels productes 
farmacèutics, aliments i pinsos; l'ensenyament superior i la investigació mèdic-legal. 
 
La Directiva conté una clàusula de salvaguarda que permetrà als governs nacionals anul·lar mesures específiques i 
reaccionar davant situacions d'emergència, sempre que existeixin raons justificables científicament. Els països hauran 
d'informar a la Comissió i obtenir l'aprovació dels altres Estats membres abans d'acollir-se a aquestes mesures d'excepció. 
Es prohibeix l'ús dels grans simis 
 
La nova normativa prohibeix l'ús de grans simis, com a ximpanzés, goril·les o orangutans, en experiments científics. La 
Comissió va proposar al principi prohibir també l'ús d'altres primats, com els macacos, la qual cosa, segons els eurodiputats, 
hauria perjudicat a la investigació sobre malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. 
  
El text acordat permet l'ús d'aquests primats sempre que pugui justificar-se científicament que l'experiment no es pot 
realitzar utilitzant altres espècies. Així mateix, els primats només podran utilitzar-se amb la finalitat de prevenir o tractar 
malalties que puguin posar en perill la vida dels éssers humans o provocar discapacitats físiques o psíquiques. La nova 
norma introdueix inspeccions per garantir el compliment d'aquestes mesures. 
 
La Directiva es revisarà en cinc anys 
La directiva aprovada contempla, a proposta del Parlament, les següents categories per classificar el dolor infligit als animals: 
"sense recuperació", "lleu", "moderat" o "sever". 
 
La Comissió va suggerir que el mateix animal anés utilitzat en més d'una ocasió només si l'experiment pertany a les 
categories "sense recuperació" o "lleu". No obstant això, els diputats opinen que aquesta mesura podria conduir a l'ús de 
més animals. L'acord final preveu l'ús del mateix animal en experiments classificats fins a la categoria de "moderats", sempre 
que es consulti prèviament a un veterinari. 
 
Per garantir el compliment de la Directiva, els diputats subratllen la necessitat de comptar amb inspeccions regulars i 
efectives de tots els criadors, subministradors i usuaris. 
 
L'acord obliga a les autoritats nacionals a garantir que cada any s'efectuen inspeccions d'almenys un terç dels laboratoris que 
utilitzen animals. Algunes d'aquestes inspeccions es realitzaran sense previ avís. La Comissió haurà de revisar la directiva 
cinc anys després de la seva entrada en vigor. 
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Europa convida a opinar respecte a la seva política sobre biodiversitat 
La Comissió Europea ha llançat una consulta a través d'Internet per recaptar el semblar d'un ampli ventall de parts 
interessades sobre les opcions polítiques aplicables a l'estratègia de la Unió Europea sobre biodiversitat després de 2010.  
Amb aquesta iniciativa es busca recaptar l'opinió dels ciutadans, els interessats, les administracions públiques, les empreses i 
la societat civil sobri a una sèrie de qüestions tals com les deficiències de l'actual política sobre biodiversitat, el nou 
plantejament proposat per la Comissió, l'agricultura i la biodiversitat, els aspectes econòmics de la biodiversitat i la 
gobernança en matèria de biodiversitat dins i fora de la Unió Europea. 
 
Els resultats s'inclouran en la nova estratègia que s'està elaborant en l'actualitat. La consulta es durà a terme fins al 22 
d'octubre de 2010. 
 
Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient de la Unió Europea, va assegurar que "els europeus coincideixen en la necessitat 
d'intensificar els esforços per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat. Des d'aquí animo a totes les persones interessades en 
aquesta qüestió crucial al fet que aportin la seva contribució i ajudin a modelar la nostra política en la matèria". 
Al març de 2010, el Consell de la Unió Europea va aprovar una visió per després de 2010 i un nou i ambiciós objectiu per 
2020 en matèria de biodiversitat, destinat a substituir a l'objectiu de 2010, a punt d'expirar. El nou objectiu consisteix a 
"detenir la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels serveis dels ecosistemes en la Unió Europea d'aquí a 2020, regenerar-
los fins a on sigui possible i augmentar la contribució de la Unió Europea a la lluita contra la pèrdua de biodiversitat a tot el 
món". 
 
El 60 % dels ecosistemes s'han degradat 
El Consell ha demanat a la Comissió que desenvolupi una estratègia exhaustiva centrada en un reduït nombre d'objectius 
secundaris mesurables per a diferents ecosistemes, les principals causes de la pèrdua de biodiversitat i mesures per fer front 
a aquest problema.  
 
A través d'aquesta enquesta s'intenta recaptar opinions sobre les diferents opcions polítiques que es barregen per concretar 
la nova estratègia i els passos necessaris per garantir que s'aconsegueixin els resultats previstos. Les preguntes de 
l'enquesta se centren en particular en els àmbits en els quals es percep que la normativa de la Unió Europea actualment 
vigent és inadequada o ha de ser reforçada, i en les opcions que permeten millorar la integració de la política en matèria de 
biodiversitat amb altres sectors. 
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Molts informes autoritzats confirmen el fet que la biodiversitat es troba greument amenaçada a tot el món i que s'estan 
registrant pèrdues a un ritme entre 100 i 1 000 vegades superior al normal. Més d'un terç de les espècies avaluades tenen 
risc d'extinció i es calcula que el 60 % dels ecosistemes del planeta s'han degradat en els últims 50 anys.  
Per això la Unió Europea es va fixar en 2001 l'objectiu de detenir la pèrdua de biodiversitat en la Unió per 2010. 
Posteriorment, es van intensificar els esforços per fer front a aquest problema, i, en 2006, la Comissió va adoptar un Pla 
d'Acció sobre Biodiversitat de la Unió Europea a fi d'accelerar els avanços. Malgrat els esforços desplegats fins avui, 
existeixen clars indicis que apunten al fet que la Unió Europea no ha aconseguit aconseguir el seu objectiu, per la qual cosa 
és necessari un nou plantejament. 
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Espanya:  
La fiscalia acusa a la major mina a cel obert d'Europa de contaminar un aqüífer 
A tan sols deu quilòmetres de Aznalcóllar (Sevilla), Cobri Les Creus, la major mina a cel obert d'Europa, es trasllada aquesta 
setmana al jutjat. Quatre responsables de l'empresa, encapçalats pel conseller director general, Francois Fleury, estan citats 
en qualitat d'imputats per suposats delictes contra el medi ambient i danys al domini públic valorats en 322.381 euros. 
Segons la fiscalia, que va presentar una querella arran de les denúncies d'Ecologistes en Acció, les perforacions il·legals de 
pous i el desequilibri en el sistema de drenatge i injecció van causar una "greu alteració del curs de les aigües" i van 
contaminar amb arsènic un aqüífer del que es proveeix la població. 
 
Per aquests fets, la Junta d'Andalusia va paralitzar la mina, que va anar posteriorment oberta després d'aprovar un nou pla 
de treball, també denunciat pels ecologistes i considerat il·legal pel Defensor del Poble Andalús. Però fa només uns mesos, la 
Conselleria de Medi ambient va obrir un altre expedient a la companyia per incomplir una condició fonamental d'aquest nou 
pla: compensar l'aigua extreta de l'aqüífer. Isidoro Albarreal, responsable de mines i pedreres d'Ecologistes en Acció-Sevilla, 
resumeix les seves denúncies amb un exemple: "És com si enxampen a un conductor amb el doble d'alcohol, canvien la llei 
perquè entri dins del permès i després torna a incomplir el límit ja ampliat". 
  
Segons Medi ambient, el dèficit ascendeix a uns 800.000 metres cúbics. L'empresa assegura que, per compensar aquesta 
pèrdua, ha adquirit drets d'aigua a propietaris de l'entorn per valor superior a 1.200.000 metres cúbics i denuncia una 
campanya de falsedats. "Ecologistes en Acció utilitza la paraula contaminació d'una manera gratuïta i irresponsable, sense el 
menor rigor i sense dades que ho corroborin", afirma Coure Les Creus. 
 
Comparació amb Aznalcóllar 
Es planteja la Junta revocar la llicència de la mina o paralitzar els treballs novament? Preguntada per Públic, la Conselleria 
d'Innovació, l'òrgan competent per a això, no va respondre.  
 
L'organització ecologista considera "vergonyós" que l'Administració es dediqui "a maquillar les greus afeccions que aquesta 
empresa produeix sobre el medi ambient" i compara la situació amb Aznalcóllar en 1995, tres anys abans de produir-se el 
desastre. "Ningú ens feia cas quan denunciàvem a Boliden, que segueix, per cert, sense pagar pels abocaments", rasa 
Albarreal. 
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El nombre d'hectàrees cremades en 2010, el menor de la dècada 
Els incendis han arrasat a Espanya en el que va d'any 44.064 hectàrees de superfície forestal, la menor xifra de la dècada, 
segons les últimes dades del Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí. 
 
Així ho revelen les dades provisionals del Ministeri, que comptabilitzen els sinistres ocorreguts entre l'1 de gener i el 19 de 
setembre de 2010, quatre dies abans que acabés oficialment l'estiu. 
 
Segons aquestes dades, Espanya ha sofert en el que va d'any un total de 9.987 incendis forestals, dels quals 6.686 van ser 
conats d'incendi (que afecten a superfícies inferiors a una hectàrea) i 3.301 incendis pròpiament dits. Aquests focs van 
afectar a un total de 44.064 hectàrees de superfície forestal. 
 
Aquestes dades contrasten amb els corresponents a l'any 2009, quan es van registrar 13.602 incendis (3.615 més) i es van 
cremar 112.787 hectàrees de superfície forestal (68.723 més que en 2010). Enfront dels 12 grans incendis d'aquest any (que 
afecten a superfícies majors a 500 hectàrees), en 2009 es van produir 36. Les xifres de 2010 també suposen una millora 
respecte a la mitjana del decenni: 16.115 incendis forestals i 117.898 hectàrees cremades. 
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La sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el capità del Prestige contra Espanya es coneix el 
28-09-2010 
El Tribunal Europeu de Drets Humans emetrà aquest dimarts la seva sentència sobre el cas de Mangouras, capità del buc 
Prestige, contra Espanya, en el Palau dels Drets Humans d'Estrasburg durant una audiència pública, segons informa el 
Tribunal. 
 
El grec Apostolos Ioannis Mangouras era el capità del buc Prestige, que al novembre de 2002, mentre navegava en la costa 
espanyola portant 70.000 tones de fuel, va sofrir una fugida. Mangouras va ser detingut durant 83 dies. Finalment, se li va 
atorgar la llibertat provisional quan la seva fiança de tres milions d'euros va ser pagada per l'asseguradora del propietari del 
buc. 
 
Per això, el capità va presentar el 25 de març de 2004 una sol·licitud davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. Per això, 
al·lega que la suma fixada per a la fiança si escau havia estat excessiva i, a més, no tenia en compte les seves 
circumstàncies personals. 
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Les energies renovables van aportar el 36% de l'electricitat generada a Espanya en el que va d'any 
 El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç va acollir ahir la presentació de l'informe Sobre l'informe Prospectiva de 
Tecnologia Energètica de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), acte que ha comptat amb la presència del director 
executiu de la AIE, Nobuo Tanaka. 
 
Marín va repassar els principals assoliments aconseguits per Espanya en el desenvolupament de tecnologies netes, energies 
renovables i programes d'eficiència energètica. En aquest sentit va assenyalar que a la fi d'aquest any Espanya tindrà més 
de 20.000 MW eòlics i 500 MW termoelèctrics, els únics en operació en la Unió Europea, la qual cosa col·loca a Espanya al 
capdavant mundial en aquesta tecnologia, va ressaltar. 
 
El secretari d'Estat considera que Espanya va per bon camí per aconseguir fonts energètiques més netes gràcies als avanços 
tecnològics, que permeten una gestió més eficient de les xarxes i la integració de les energies renovables en el sistema 
elèctric, i va recordar la importància de les interconnexions internacionals a l'hora d'integrar aquest tipus d'energies. 
No obstant això, les energies renovables es caracteritzen per la seva gran variabilitat i intermitència, la qual cosa fa necessari 
que els sistemes elèctrics necessitin centrals tèrmiques de respatller (gas i carbó) que produeixin electricitat quan no hi ha 
generació renovable. 
 
L'avanç tecnològic en el camp de la captura i l'emmagatzematge de carboni faran compatible l'ús del carbó amb la reducció 
dels gasos d'efecte hivernacle, alguna cosa especialment rellevant per a les economies en desenvolupament, permetent així 
mateix avançar en la integració de les energies renovables. 
 
Eficiència energètica 
Per a Marín, les tecnologies també estan jugant un important paper en l'eficiència energètica. Gràcies a les polítiques 
d'estalvi i eficiència, Espanya ha millorat en els últims sis anys gairebé un 15% la seva intensitat energètica, la qual cosa ha 
suposat un estalvi de 93 milions de barrils de petroli anuals. L'objectiu del Govern és seguir millorant al llarg de la propera 
dècada, almenys un 2% anual. 
 
Així mateix, va destacar el suport que des del Govern s'està donant al mercat de serveis energètics. Per a això s'ha engegat 
el Pla 2000AQUEST pel qual 2.000 edificis públics (1.000 de l'Administració General de l'Estat, i 1.000 de les CCAA i 
Ajuntaments) milloraran la seva eficiència energètica mitjançant la contractació amb empreses de serveis energètics, la qual 
cosa els permetrà estalviar, com a mínim, un 20% del seu consum energètic en l'horitzó 2012. 
 
Quant al sector transporti, responsable del 40% del consum energètic a Espanya, el secretari d'Estat va apostar 
decididament pel vehicle elèctric pels avantatges que té per optimitzar l'ús de les renovables i reduir les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle del sector transporti. 
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Greenpeace reitera la falta de justificació del Decret d'ajudes al carbó i la falsedat en què es basa 
Existeixen rumors que la Comissió Europea aprovarà el Reial decret del carbó dimecres que ve 
Segons fonts informals, la Comissió Europea hauria acordat avui, internament, aprovar el Reial decret 134/2010 d'ajudes al 
carbó espanyol dimecres que ve. 
 
Davant els insistents rumors sobre aquest tema, Greenpeace ha reiterat el seu desacord amb aquesta decisió al·legant la 
falta de justificació del Reial decret per la inexistència dels problemes de subministrament als quals es refereix i per la total 
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incompatibilitat del mateix amb el futur règim europeu d'ajudes al carbó i amb l'estratègia europea a 2020 “per a un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador”. 
 
Pel que sembla, la Comissió aprovaria el règim contingut en el Reial decret del carbó condicionant-ho a una vigència màxima 
de quatre anys, la qual cosa l'organització ecologista considera un retard de la inevitable fi d'aquesta activitat i de la 
reconversió del sector. “El problema de garantia de subministrament al que es refereix el Reial decret és inexistent a 
Espanya, que és exportadora neta d'electricitat. 
 
Aquesta normativa és un subsidi encobert al carbó que ni s'ajusta al règim aprovat per la Comissió per als propers quatre 
anys ni garanteix el futur dels miners a partir de 2014” ha declarat Aida Vila, responsable de la campanya Canvi climàtic i 
Energia de Greenpeace. 
 

Foto: 
 
Activistas de Greenpeace interceptan a unas 15 millas de 
Valencia al buque Front Driver cargado con 153.000 
toneladas de carbón con destino Tarragona.  
 
16 noviembre 2007.  
Greenpeace/Pedro Armestre/Handout (SPAIN).  
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Troben substàncies farmacològiques en les aigües de Doñana 
Investigadors de la Universitat de Sevilla (US) han detectat per primera vegada la presència de principis actius farmacològics 
en les aigües del Parc Nacional de Doñana i en el seu entorn. Els resultats apunten riscos ecotoxicológics per a alguns 
organismes aquàtics. Els científics recomanen l'ocupació de tecnologies avançades en el tractament de les aigües residuals 
urbanes per eliminar aquests compostos. 
 
Cinc antiinflamatoris (diclofenac, ibuprofé, ketoprofé, naproxené i salicílic), un estimulant nerviós (cafeïna), dos antibiòtics 
(sulfametoxazol, i trimetoprim), dos reguladors lipídics (clofíbric i gemfibrozil), un antiepiléctic (carbamazepina), un β- 
bloquejant (propranolol) i quatre hormones (tres naturals: estrona, 17β-estradiol i estriol; i una artificial: 17α-etinilestradiol) 
són els fàrmacs oposats en Doñana. 
 
"L’ibuprofé és el compost que hem trobat en majors concentracions; cada any s'aboquen 140 kg als principals afluents de 
Doñana a través de les aigües residuals urbanes de l'entorn", explica Esteban Alonso, autor principal del treball i investigador 
en el Departament de Química Analítica de la US. Aquest estudi pioner, que s'ha publicat en Journal of Hazardous Materials, 
demostra que "la principal font d'aquests fàrmacs en els afluents de Doñana (riu Guadiamar, rierol del Partit i rierol de la 
Rocina) són les aigües residuals urbanes tractades de les poblacions properes", recalca Alonso. 
 
Aquests compostos, consumits i metabolizats per l'ésser humà, són descarregats en forma d'orina i femta a través dels 
sistemes de sanejament de les poblacions de l'entorn de Doñana a les estacionis depuradores. "La descàrrega als recursos 
hídrics del Parc es produeix de manera inevitable, 24 hores al dia, 365 dies a l'any", afegeix l'investigador. Segons el 
científic, les tecnologies emprades en el tractament d'aigües residuals són "insuficients" per eliminar totalment aquestes 
substàncies i avui només eliminen una mica més d'un 60%, "amb variacions significatives d'un fàrmac a un altre". 
 
Millora de les actuals depuradores 
Per eliminar aquest tipus de compostos, i altres associats, de les aigües de Doñana, els científics recomanen la 
implementació, en les depuradores actuals, de tractaments terciaris basats en processos d'oxidació o en sistemes de 
membranes. Una amenaça per als ecosistemes aquàtics L'equip d'investigació ha fet una primera estimació dels riscos 
ecotoxicológics, i ha detectat que certes concentracions de fàrmacs suposen un risc per a organismes aquàtics com Hydra 
attenuata.  
 
Experiències prèvies de l'equip, en col·laboració amb la Universitat de Stirling (Regne Unit), han demostrat que exposicions 
de cinc dies a diferents fàrmacs provoquen alteracions de diferents gens en el fetge i el cervell del salmó atlàntic. Ara, els 
científics traslladaran aquests resultats a espècies autòctones dels sistemes hídrics de Doñana per "entendre millor els 
mecanismes d'acció que aquests compostos exerceixen sobre la seva expressió genètica", afirma Alonso.  
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La Llei d'Avaluació i Qualitat ambiental, una revolució en els tràmits administratius 
La Llei de Prevenció i Qualitat Ambiental va rebre el vistiplau unànime dels Grups Parlamentaris el passat mes de març, i va 
entrar en vigor divendres passat, 24 de setembre, amb una nova i revolucionària agilitació administrativa. 
 
Segons va afirmar el Conseller d'Indústria, Energia i Medi ambient, José Luis Navarro, la nova norma, que deroga l'anterior 
de 1961, suposa una "autèntica revolució" en la manera d'actuar les administracions públiques, perquè s'escurcen 
notablement els terminis i requisits necessaris per a la instal·lació de negocis a la regió. 
"És el pol oposat a l'anterior llei, les administracions hem de canviar radicalment el xip, perquè si fins avui mateix els 
promotors de qualsevol activitat havien de realitzar una sèrie de tràmits que es perllongaven durant mesos, la qual cosa els 
suposava un autèntic calvari, a partir de matí, tot això s'acaba para gairebé el 90% de les activitats", ha indicat el Conseller. 
 
La comunicació ambiental 
José Luis Navarro va presentar la nova Llei d'Avaluació i Qualitat Ambiental als responsables municipals en el transcurs 
d'unes jornades informatives i de divulgació d'aquestes que ha organitzat la Federació de Municipis i Províncies 
d'Extremadura (Fempex). 
 
Les Jornades s'han centrat en l'autorització que competeix exclusivament als Ajuntaments: la Comunicació Ambiental, que 
afecta a projectes o instal·lacions d'escassa incidència en el medi ambient o en la salut de les persones, tals com a tallers, 
bars, perruqueríes, restaurants, etc, segons s'especifica en l'annex 7 de la Llei, i que representen més del 90% per cent de 
les tramitacions. 
 
Des del dia 24 el promotor de l'activitat pot executar les obres una vegada obtinguda la llicència municipal, sense necessitat 
de sol·licitar cap tràmit ambiental previ; només quan conclogui l'obra enviarà la comunicació a l'ajuntament. 
En opinió del Conseller d'Indústria, Energia i Medi ambient el principi inspirador de la Llei és la simplificació administrativa 
que el Govern regional s'ha proposat dur a terme en aquesta legislatura, amb la finalitat de facilitar la vida a l'empresari i 
que li resulti fàcil invertir a Extremadura. 
 
Tres tipus d'autoritzacions ambientals 
En línies generals, el nou marc regulador per a les autoritzacions ambientals, en el desenvolupament de les quals ja està 
treballant la Direcció general d'Avaluació i Qualitat Ambiental de la Conselleria, afecta a qualsevol pla, programa, projecte, 
obra, instal·lacions i, en general, qualsevol actuació, de titularitat pública o privada, que es desenvolupi a la regió i pogués 
ser susceptible d'afectar de forma significativa al medi ambient. 
 
El text contempla la qualitat de l'aire i la protecció de l'atmosfera, la protecció enfront dels sorolls, el tractament dels residus, 
la protecció dels sòls enfront de les activitats contaminants dels mateixos i la responsabilitat mediambiental, entre altres 
aspectes. 
 
Així mateix, s'estableixen tres categories d'autorització ambiental. 
La primera d'elles és l'Autorització Ambiental Integrada, de rang estatal i d'aplicació en tot el país. La segona és l'Autorització 
Ambiental Unificada, que correspon a la Comunitat Autònoma en un sol acte d'intervenció i que aglutina les autoritzacions i 
informes per a la implantació d'activitats o instal·lacions que poguessin repercutir en l'entorn o en les persones. 
I en tercer lloc, com a novetat, apareix la figura de la Comunicació Ambiental per als projectes d'escassa incidència en el 
medi ambient o en les persones, la competència de les quals passa a ser exclusivament municipal 
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Observacions / Suggeriments al Segon Informe Nacional de Compliment del Conveni d’Aarhus per Espanya 
El Conveni sobre accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, fet a Aarhus 
el 25 de juny de 1998 i ratificat per Espanya al desembre de 2004, obliga als Estats parteix a informar periòdicament del seu 
compliment mitjançant la presentació a la Reunió de les Parts de l'anomenat “Informe Nacional de Compliment”, en 
l'elaboració del qual estan implicades totes les administracions públiques les actuacions de les quals tinguin repercussió 
sobre el medi ambient.  
 
Durant l'última reunió del Grup de Treball de les Parts, celebrada en Ginebra el passat mes de juliol de 2010, des del 
Secretariat del Conveni es va insistir en la necessitat de treballar en la preparació del proper (segon) Informe Nacional de 
Compliment, amb la deguda antelació, a fi de poder presentar aquest informe 180 dies abans de la celebració de la IV 
Reunió de les Parts del Conveni d’Aarhus, que previsiblement tindrà lloc en el mes de juny de 2011, en Chisinau, Moldàvia. 
 
A tals efectes, la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí, en coordinació amb les 
Administracions implicades, ha iniciat els treballs per a l'elaboració d'aquest segon Informe, el contingut del qual se sotmetrà 
a informació pública en el seu moment.  
 
En qualsevol cas, els possibles interessats poden remetre les seves observacions i suggeriments sobre aquest tema, tenint 
en compte el qüestionari corresponent per a elaboració d'informes i el contingut del Primer Informe Nacional de Compliment 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Ley-de-Evaluacion-Calidad-ambiental-una-revolucion-tramites-administrativos.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Ley-de-Evaluacion-Calidad-ambiental-una-revolucion-tramites-administrativos.asp


del Conveni d’Aarhus (tots dos documents, difosos en la Web), a través del correu electrònic que s'indica a continuació: bzn-
pfnaarhus@.marm.es. 
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Veïns i ecologistes temen un desastre ambiental a Umia 
Mentre la Consellería de Medi ambient, un dia més, garanteix la potabilitat de l'aigua en el municipi de Pontevedra de Caldas 
de Reis, la plaga de cianobacterias de l'espècie d'alga Microcystis que, segons els experts, es troba en els nivells més alts de 
floració, avança riu avall de l’Umia i amenaça també a les captacions d'aigua que donen subministrament als ajuntaments 
d'O Salnés, de les quals depenen més de 100.000 habitants. 
 
Cinc dies després que en l'estació depuradora d'aquest municipi sorgissin els primers problemes per l'elevada densitat dels 
dipòsits en l'aigua, els ecologistes i la Coordinadora Veïnal han alertat sobre els nivells de contaminació de l'embassament i 
exigeixen a la Xunta la immediata demolició de la presa. Per la seva banda, el conselleiro, Agustín Hernández, que va ser 
testimoni ahir del virulent fenomen natural produït per l'alga tòxica que tenyeix de verd l'extensa conca fluvial, va insistir que 
la situació està controlada i que el seu departament està buscant solucions a un vell problema amplificat per la contaminació 
endèmica del riu i les elevades temperatures que afavoreixen el seu cultiu. 
 
Hernández va afirmar que el que ocorre a Caldas "és un problema de quantitat i no de qualitat" i va anunciar la redacció 
d'un estudi en col·laboració amb la Universitat de Santiago per buscar sortides a l'estat del riu Umia. Pel conselleiro, algunes 
de les actuacions previstes passen per controlar els abocaments dels ajuntaments situats aigües a dalt de l'embassament i 
regular les explotacions agràries, donat l'increment de càrregues de nitrogen i fòsfor que presenten els nutrients del riu. 
 
Però els responsables de Adega (Associació para a Defensa Ecolóxica de Galícia) han sol·licitat una entrevista urgent amb el 
president de Augas de Galícia per posar fi a una situació que ha obligat a proveir d'aigua potable a la població de Caldas per 
mitjà de cisternes des dels dipòsits de Vilagarcía. "Les causes estan en què, un estiu més, l'embassament de Caldas, metres 
a dalt de la captació d'aigua des de la qual se subministra l’ETAP de Caldas de Reis, s'ha convertit en un cultiu explosiu de 
cianobacterias de l'espècie Microcystis que, en poc temps, ha acabat amb l'aigua de la presa convertida en una sopa 
espessa, verdosa i maloliente impossible de depurar ni tan sols amb les més exigents tècniques dels filtres de carboni activat 
i de l'oxidació amb ozó", afirmen els ecologistes. 
 
D'acord amb estudis científics de la Universitat de Santiago i de l'Organització Mundial de la Salut, Adega alerta que 
l'explosió de l'espècie Microcystis en l'aigua del riu és extremadament perillosa per a la salut de la població, no només per 
l'elevada concentració de microcélulas bacterianes sinó perquè aquestes, en morir o ser destruïdes, alliberen una cianotoxina 
d'efectes acumulatius molt perjudicials per a la població. 
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Catalunya: 
La llei que blinda les curses de braus, l'última de la VIII legislatura aprovada pel Parlament 
La llei que blinda els tancaments i limita aquesta tradició en més de trenta municipis ha estat l'última aprovada pel Parlament 
aquesta VIII legislatura. En la sessió d'avui el ple també ha aprovat les lleis de l'aranès, de l'Autoritat de Protecció de Dades 
de Catalunya i de polítiques de joventut, i el president de la Generalitat ha afrontat la seva última sessió de control d'aquests 
quatre anys. 
 
El ple també ha aprovat la proposició de llei de regulació de les festes tradicionals amb toros, per 114 vots a favor (tots els 
de CiU, ERC i el PPC i 32 de diputats del PSC-CpC), 14 en contra (tots els de ICV-EUiA i 2 de diputats del PSC-CpC) i 5 
abstencions (del grup mixt i dos de diputats del PSC-CpC). 
 
La nova llei fixa els requisits que han de tenir aquest tipus de celebracions, en el qual el toro no mor, els trenta-sis municipis 
i les dates en què aquesta tradició es podrà celebrar i les seves modalitats. A més, exigeix condicions per protegir tant els 
animals com el públic, al que s'assegurarà assistència sanitària en cas d'accident. En cas d'incompliment, el text estableix 
sancions de fins a 150.000 euros de multa per als casos més greus. 
 
En el debat han intervingut Francesc Sancho (CiU), Núria Ventura (PSC-CpC), Marta Cid (ERC), Joan Bertomeu (PPC), Daniel 
Pi (ICV-EUiA) i Albert Rivera (grup mixt). Des de les llotges i la tribuna li han seguit diversos alcaldes de municipis de l’ebre i 
representants d'entitats animalistes i taurines. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge  (21-09-10) 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=84622407 
 

http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/info_amb_iea/acceso_info/legislacion/observaciones_sugerencias_segundo_informe.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/info_amb_iea/acceso_info/legislacion/observaciones_sugerencias_segundo_informe.htm
http://data.datadiar.com/bid/sidnoticia.asp?DR=MA&bloque=NOTICIAS&NF=290910ma1
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=84622407


Es presenta el balanç de la política ambiental i sostenible del període 2007-2010  
El passat mes d'agost Francesc Baltasar, conseller de Medi ambient i Habitatge, va presentar el llibre 'DMAH 2007-2010. En 
el camí de la ‘sostenibilitat'.  
 
Es tracta d'una recopilació de les polítiques ambientals i sostenibles impulsades pel govern. 
En aquesta edició trobarà una recopilació sistemàtica de les accions empreses pel Departament de Medi ambient i Habitatge 
durant el període 2007-2010, que fixen un canvi de tendència en la manera clàssica d'entendre la gestió dels recursos, que 
valoren la preservació de la biodiversitat, que apliquen la nova cultura de l'aigua com a un bé del que cal garantir el 
subministrament i que forma part del medi, que lluiten contra el canvi climàtic, que redueixen el volum de residus i treuen 
profit de reciclar-los, que incorporen l'avaluació ambiental en la planificació, que milloren progressivament la qualitat de l'aire 
que respirem i que fan del dret d'accés a l'habitatge una prioritat. 
 
Des d'una visió de canvi, l'objectiu ha estat situar el medi ambient com a element inseparable per al progrés de la societat 
catalana, i així seguirà sent en el futur. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge  (14-09-10) 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/presentacio_def.pdf 
 
Aprovada l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya 
El dia 31 d'agost de 2010 ha estat aprovada l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya per acord de 
govern. L'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya és el full de ruta que fixa els objectius estratègics clau 
per garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de més sosteniblitat en l'horitzó del 2026, basats en una economia 
ecoeficient, de baix contingut en carboni i que minimitza els impactes sobre la salut i el medi. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge  (02-09-10) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&conte
ntid=03be5a64162da210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
CEDAT-URV: 
Acte de benvinguda al curs acadèmic 2010-11 als estudiants del Màster Universitari de Dret Ambiental-URV  
Dilluns passat, 27 de setembre a les 18.00h es va celebrar l'acte de benvinguda al nou curs acadèmic 2010-11 als estudiants 
de nou ingrés i de segon curs del Màster Universitari de Dret Ambiental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Són més de 20 els estudiants que aquest curs han iniciat els seus estudis en el Màster Universitari en Dret Ambiental de la 
URV, entre ells, procedents de diferents països com Mèxic, Colòmbia, Argentina, Brasil, Xile,… consolidant el Màster 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/presentacio_def.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=03be5a64162da210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=03be5a64162da210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=03be5a64162da210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD


Universitari en dret Ambiental en una titulació oficial, que transcendeix les nostres fronteres i en una oferta formativa de 
reconegut prestigi internacional. 
 
Font: 
Centre de Dret Ambiental de Tarragona (27-09-10) 
 
És sostenible el nostre desenvolupament? 
A aquesta pregunta intenta donar resposta el llibre Desenvolupament Sostenible, editat pel Servei de Publicacions de la URV i 
realitzat en el marc de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible. Els autors d’aquest llibre són el Dr. Josep 
Oliveras i el Dr. Òscar Saladié, ambdós professors del Departament de Geografia de la URV. Entre la docència d’Òscar Saladié 
es troba l’assignatura Introducció al Medi Ambient, que forma part del programa del Màster Universitari en Dret Ambiental de 
la URV. 
 
La presentació d’aquest llibre va tenir lloc dimarts dia 7 de setembre de 2010 a les 19 hores i a la Sala de Graus del Campus 
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. L’acte va ser presidit per Misericòrdia Carles, Vicerectora de Transferència i 
Innovació de la URV; Ignasi Cañagueral, Director de Medi Ambient, Infraestructures i Seguretat de DOW Chemical Ibérica; 
Xavier Sabaté, Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona; Carme Crespo, Tinent d’alcalde de Cultura, 
Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut de l’Ajuntament de Tarragona; Mireia Cañellas, Responsable de projectes de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; i Enric Aguilar, Director de la Càtedra 
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.  
 
L’acte va comptar amb la presència d’un bon nombre de professors de la Universitat Rovira i Virgili, així com també va 
despertar un gran interès entre els alumnes, cosa que va fer que la Sala de Graus quedés petita davant la gran afluència 
d’assistents. 

 
A més d’intentar donar resposta a la pregunta inicial, el llibre també 
planteja una sèrie d’interrogants perquè el lector reflexioni i extregui les 
seves pròpies conclusions a partir de l’anàlisi de la informació que hi 
apareix, acompanyada d’una notable presència de figures i quadres 
amb dades. 

Foto: URV- Acto de presentación del libro (7-09-2010) 

 
En una societat com la catalana el gest de pitjar un interruptor i posar 
en funcionament una bombeta que treu de la foscor una habitació 
ens sembla un fet poc extraordinari, quan en realitat és una cosa molt 
recent en el temps i, a més, encara avui en dia algunes comunitats 
que habiten en països més o menys llunyans no disposen 
d’electricitat.  
 
Una electricitat que sembla que ens fa la vida més “fàcil” i menys 
“avorrida”.  
 

 
 

Què faríem sense la nevera, la rentadora, la televisió i l’ordinador personal amb connexió a internet? És per això que quan 
per alguna raó es produeix un tall del corrent elèctric, ens fiquem tant nerviosos. Però clar, igual hi ha raó de ficar-se nerviós 
si el teu negoci en depèn o bé és hivern i el teu sistema de calefacció està connectat a la xarxa elèctrica. Dependència, 
aquesta és la paraula. Una excessiva dependència? 
  
Una cosa similar podem dir de l’aigua. Obrim una aixeta i podem beure aigua potable, podem omplir una olla per cuinar 
aliments, podem dutxar-nos i rentar-nos les dents, podem rentar la roba, podem regar un jardí, etc. L’aigua arriba als 
habitatges de Catalunya a través de xarxes de subministrament, cosa que evita el fet de desplaçar-se a una major o menor 
distància del nucli urbà per obtenir-la, un fet aquest que a casa nostra, especialment a les zones rurals, no queda tant lluny 
en el temps. I si l’aigua potable ens arriba fins la porta de casa, en direcció oposada van les aigües residuals generades. 
Aquesta sortida es fa gràcies a l’existència d’una xarxa de clavegueram que, en la majoria dels casos, fa cap a una estació 
depuradora. 
 
La població catalana en el seu conjunt es troba inclosa dins l’anomenada societat del benestar.  
Es tracta d’una privilegiada part de la població mundial que representa un percentatge molt petit dels més de 6800 milions 
d’habitants del planeta Terra. La combinació del dinamisme de les activitats econòmiques amb les reivindicacions de tipus 
econòmic i social per part dels treballadors han permès un augment de les rendes, establir unes condicions de treball 
adequades amb vacances pagades, gaudir d’una sèrie de serveis públics bàsics com pot ser l’educació i la sanitat, o crear 
des dels governs un sistema d’ajuts als més desafavorits. Un sistema que la crisi econòmica iniciada l’any 2007 està posant a 
prova.  
 



 
La democràcia i el respecte als drets humans també són signes inequívocs 
d’aquesta societat del benestar, cosa que pot explicar la tardana arribada 
d’aquest “benestar” tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.  
 
Però una bona part de la població mundial no té coberts aquests serveis bàsics, 
viu sota els llindars de la pobresa, està immersa en periòdics conflictes armats, 
mor de fam, de set o per malalties que en la nostra societat del benestar es 
curarien i ho abandona tot per intentar arribar a qualsevol preu a la que 
considera com terra de les oportunitats. 
 
Som una societat consumista. Que hi hagi consum fa moure la roda de 
l’economia i quan un engranatge d’aquesta roda té un problema el conjunt de la 
roda es veu afectat. Consumim productes bàsics com ara menjar o roba i calçat, 
en consumim d’altres que se’ns han fet bàsics com ara els electrodomèstics o el 
cotxe, consumim productes d’oci, etc.  
 
A més de consumir també ens comuniquem i ens desplacem. S’han creat xarxes 
de transport de mercaderies i passatgers que faciliten l’accessibilitat, a la 
vegada que també s’han desenvolupat xarxes de comunicació que possibiliten el 
contacte sense necessitat de fer un desplaçament. Però consumir i desplaçar-
nos també té unes repercussions, especialment ambientals, encara més si es 
tracta d’un consum desmesurat i innecessari. on es troba el punt d’equilibri 
entre consum necessari i consum mesurat? 
  

El desenvolupament econòmic de les societats es sustenta gràcies a una sèrie d’activitats humanes que generen riquesa, 
però també provoquen impactes ambientals en utilitzar un important contingent de recursos naturals, molts dels quals no es 
poden renovar i estan en vies d’esgotament. El veritable desenvolupament s’ha de fonamentar tant en la viabilitat econòmica 
com en la protecció del medi ambient i en l’equitat social. Només així es podrà dir que el nostre desenvolupament és 
sostenible, d’acord amb la definició que apareix a l’informe Brundtland: “desenvolupament que atengui les necessitats del 
present sens comprometre la capacitat de les generacions futures d’atendre les seves pròpies necessitats”. 
 
Font: 
Centre de Dret Ambiental de Tarragona (27-09-10) 
 
NORMATIVA  
Unió Europea:  
 
Reglament (UE) nº 849/2010 de la Comissió, de 27 de setembre de 2010, pel qual es modifica el Reglament 
(CE) nº 2150/2002 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les estadístiques sobre residus.  
 
Per a més informació: 
DOUE nº 253, 28 de setembre de 2010 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:ÉS:PDF 
 
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell coneixement del medi marí 2020. Observació i 
recollida de dades sobre el medi marí amb la intenció d'un creixement intel·ligent i sostenible, de 8 de 
setembre 2010. 
 
Per a més informació: 
COM/2010/0461 final 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=COM:2010:0461:FI:ÉS:PDF 
 
Decisió de la Comissió d'1 de setembre de 2010 sobre els criteris i les normes metodològiques aplicables al 
bon estat mediambiental de les aigües marines. 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial n° L 232 de 02/09/2010 p. 0014 – 0024 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0014:0024:ES:PDF 
 
Reglament (UE) n ° 744/2010 de la Comissió, de 18 d'agost de 2010, que modifica, pel que fa als usos crítics 
dels halons, el Reglament (CE) n° 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell sobre les substàncies que 
esgoten la capa d'ozó Text pertinent a l'efecte del EEE 
 
Per a més informació: 
Diari Oficial n° L 218 de 19/08/2010 p. 0002 – 0008 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:218:0002:0008:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:%C3%89S:PDF
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=COM:2010:0461:FI:%C3%89S:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0014:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:218:0002:0008:ES:PDF


Espanya:  
 
Reial decret 1202/2010, de 24 de setembre, pel qual s'estableixen els terminis de revisió dels peatges d'accés 
a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica. 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 233, 25 de setembre de 2010  
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/25/pdfs/boe-a-2010-14656.pdf 
 
Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els 
transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres. (BOE, núm. 192, de 09 
d'agost de 2010). 
 
Per a més informació: 
BOE, núm. 192, 9 d'agost de 2010 
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_034_2010.pdf 
 
Reial decret 1161/2010, de 17 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica. 
 
Per a més informació: 
BOE 18 setembre 2010, núm. 227, [pàg. 79350] 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/boe-a-2010-14307.pdf 
 
Projecte de Llei de pesca sostenible. 
 
Per a més informació: 
BOCG. Congrés dels Diputats Núm. A-95-1 de 08/09/2010 Pàg.:1 Iniciativa 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526
.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=95&numDocumento=0 
 
Catalunya:  
 
Llei de regulació de les festes tradicionals amb braus 
 
Per a més informació: 
BOPC núm. 772, de 19 de juliol de 2010 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis 
 
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya 
 
Per a més informació: 
BOPC 785; DOGC 5687, p. 61835-61861 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis 
 
Llei 28/2010, del 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
 
Per a més informació: 
BOPC 785; DOGC 5687, p. 61833-61834 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis 

 
 JURISPRUDENCIA 
  

Unió Europea:  
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 8 de juliol de 2010 [petició de decisió prejudicial 
plantejada per la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — 
Regne Unit] — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport. 
 
Per a més informació:  
Eurolex 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0014:0015:ES:PDF 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/25/pdfs/boe-a-2010-14656.pdf
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=95&numDocumento=0
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=95&numDocumento=0
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0014:0015:ES:PDF


 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) d'1 de juliol de 2010 — Comissió Europea/Regne d'Espanya 
(Assumpte C-363/09) (Incompliment d'Estat — Directiva 91/414/CEE — Productes fitosanitaris — Sol·licitud 
d'autorització de comercialització — Protecció de dades). 
 
Per a més informació: 
Eurolex 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0015:0015:ES:PDF 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 17 de juny de 2010 (peticions de decisió prejudicial 
plantejades pel Conseil d'État - Bèlgica) - Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie 
ASBL (C-110/09) / Région wallonne (Assumptes acumulats C-105/09 i C-110/09). Directiva 2001/42/CE - 
Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient - Directiva 91/676/CEE - 
Protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries - Programes 
d'acció respecte de les zones vulnerables. 
 
Per a més informació:  
Eurolex 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:221:0013:0013:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Tribunal Suprem Sala III del Contenciós-Administratiu. Sentència de 5 de juliol de 2010. Contenciós-
Administratiu: Domini Públic, Propietat i Drets Reals: Domini Públic: Béns de Domini Públic: Costes i Platges: 
Infraccions: Infraccions de la Llei de Costes: Greus: Realització de Construccions no Autoritzades a la Zona de 
Servitud de Protecció. 
 
Per a més informació: 
Notícies Jurídiques. 
http://sentencias.juridicas.com/index.php 
 
ARTICES 
Aigua igual a vida. 
Es pot comparar el deute públic dels països anomenats «en desenvolupament» amb el deute públic del Nord? 
Reduir la gana a la meitat: encara és possible? 
Criteris de qualitat en educació per a la sostenibilitat 
L'experiència de l'Oficina de Participació Hidrològica de Cantàbria 
Ecofeminismo, una proposta per repensar el present i construir el futur 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
BORRÀS, G., Els guardians de l’aigua, Barcelona: Clipmèdia ed., 2009. 
CASADO, L., La externalización de las funciones de control e inspección en materia de protección del medio 
ambiente, Barcelona: Atelier, 2010. 
FERNANDO LÓPEZ, R., Observatorio de políticas ambientales 2010, Pamplona: Aranzadi, 2010. 
SALADIÉ, O., Desenvolupament sostenible, Tarragona: Publicacions URV, 2010. 
AGENDA  
IDHC: Beques per a la realització del 29º Curs de Drets Humans.  
El IDHC convoca un any més tres beques per realitzar el 29º Curs anual de drets humans, que se celebrarà a Barcelona del 7 
al 24 de març de 2011, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.  
 
Les tres beques es dirigeixen a residents a qualsevol país d'Amèrica Llatina i tenen una dotació d'1.500 euros, cadascuna, 
per cobrir la matrícula, el viatge i l'allotjament a Barcelona. La convocatòria s'obrirà del 18 d'octubre fins al 4 de novembre. 
Els interessats/as a participar hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud que s'habilitarà el proper 18 d'octubre a la pàgina 
web del IDHC.  
 
Lloc: Barcelona 
Dia i hora: 7 al 24 de març de 2011 
Organitza: IDHC 
 
Per a més informació: 
http://www.idhc.org/esp/143_beques.asp#anteriores 
 
Visions de la ciència: El valor de la biodiversitat.  
Aquest any 2010 ha estat declarat per les Nacions Unides Any Internacional de la Biodiversitat. Les biblioteques de Barcelona 
organitzen, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Medi ambient i Habitatge, un conjunt de 
jornades sobre el valor de la biodiversitat tant de Barcelona, sovint sorprenent, com també del conjunt de Catalunya. El cicle 
està coordinat per Lluís Reals i es realitzarà durant els mesos d'octubre i de novembre. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:221:0013:0013:ES:PDF
http://sentencias.juridicas.com/index.php
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/5016/agua_igual_a_vida/
http://www.ecoportal.net/content/view/full/95500
http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11842/100914_reducirhambre.pdf
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/reflexiones/pdf/2010_10guzman.pdf
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Lloc: Biblioteques de Barcelona. Barcelona 
Dia i hora: 1 d'octubre al 30 de novembre de 2010 
Organitza: Biblioteques de Barcelona. 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2010/octub
re/octubre_novembre/Visions%20de%20la%20ciencia_03.pdf 
 
Simposi: Qualitat ambiental de les aigües litorals.  
Aquest any 2010 el simposi organitzat per l'Institut de l'Aigua de la UB té un abast internacional i se centra en els impactes a 
les zones costaneres. 
 
El simposi, coordinat pel Dr. Jordi Serra Raventós, pretén també difondre el coneixement d'aquest medi litoral perquè es 
converteixi a la base per a les polítiques ambientals conjuntes que, en el marc del procés de consolidació de la Unió pel 
Mediterrani, es desenvoluparan en aquesta regió. 
 
Lloc: Aula Magna - Facultat de Dret - UB - Barcelona  
Dia i hora: 12 de novembre de 2010, a les 9:30h. 
Organitza: UB 
 
Per a més informació: 
http://www.ub.edu/institutaigua/Institut-Aigua-UB-Actividades/Institut-Aigua-UB-Actividades-230-Simposium-2010.htm 
 
Seminari "Canvi Global Espanya 2020/2050: reflexions sobre sostenibilitat urbana i mobilitat".  
Des de fa dos anys el Centre Complutense d'Estudis i Informació Mediambiental (CCEIM) ha orientat el seu treball a difondre 
la noció de “Canvi Global”. Un concepte nou que tracta d'oferir una visió sistèmica i integradora de la problemàtica 
mediambiental, abastant les seves diferents expressions (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, el cicle de l'aigua, crisi 
energètica, alimentària i econòmica…). 
 
Aquest treball s'ha concretat en l'elaboració al costat de diferents entitats d'informes monotemàtics (ciutats, transport, salut, 
etc.) que dibuixen l'escenari previsible en el qual es trobaria Espanya l'any 2020, presentant un conjunt de mesures i 
propostes alternatives per reorientar les intervencions socials i polítiques. Aquest seminari pretén obrir un espai de reflexió i 
intercanvi sobre els continguts i els debats plantejats entorn dels Informes sobre ciutat i transports. 
 
Lloc: Madrid 
Dia i hora: Des del 30/11/2010 fins al 02/12/2010. 
Organitza: La Casa Encesa 
 
Per a més informació: 
http://www.lacasaencendida.es/Ficheros/CMA/ficheros/cyt_sept_dic_10.PDF 
 
Inauguració del curs acadèmic 2010-11 del Màster Universitari en Dret Ambiental (URV).  
Dilluns que ve 18 d'octubre, a les 18h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili va a 
celebrar-se l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2010-11 del Màster Universitari en Dret Ambiental. La inauguració del curs 
acadèmic va anar a càrrec del Degà de la Facultat de Ciències Jurídidicas i del professor Dr. José Manuel Sobrino Heredia, 
Catedràtic de Dret Internacional Públic, Titular del Centre d'Excel·lència Jean Monnet i Director de l'Institut Universitari 
d'Estudis Europeus "Salvador de Madariaga" de la Universidade de La Coruña, que impartirà la conferència titulada: "La 
protecció del sistema climàtic en benefici de la humanitat". 
 
Lloc: Sala de Juntes. Campus Catalunya, URV, Av. Catalunya, 35. 
Dia i hora: 18 d'octubre a les 18h. 
Organitza: CEDAT 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/ 
 
 
 
 

 
Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 

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

Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 
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