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Replantejar-se el model de consum 

La Comissió Europea ha presentat en els darrers dies un full de ruta amb l’objectiu de transformar l’economia europea en 
una economia sostenible amb l’horitzó del 2050. L’essencial del document és el compromís amb un consum eficient dels 
recursos, que permeti la seva reproducció en el futur per garantir un benestar sostenible. En aquest sentit, es proposa 
actuar sobre els sectors productius que utilitzen més quantitat de recursos, així com incidir en activitats com el reciclatge, la 
millora del disseny dels productes, la substitució de materials i l’ecoenginyeria. 

És una bona notícia que un dels principals actors econòmics mundials es preocupi per una utilització més prudent dels 
recursos naturals, tot i que el document continua caient en una dependència excessiva de la raó productivista i de la lògica 
de l’economia del consum. En aquest sentit, la idea de transformació de la producció i el consum que propugna el document 
és un primer pas a aplaudir, però deixa de banda el debat sobre el paradigma de benestar sobre el que recolza la legitimitat 
de les estructures institucionals a Europa i el manteniment del qual no és clar que pugui garantir-se. 

Tanmateix, ha de valorar-se molt positivament la idea de transferir la pressió fiscal des del treball a la contaminació i al 
consum de recursos, així com la proposta de revisar el sistema d’assignació de preus per internalitzar els costos relatius a 
l’impacte ambiental i sobre la salut. 

En definitiva, ha d’acollir-se amb esperança un plantejament tan panoràmic i transformador en relació amb l’ús que fem dels 
recursos naturals, tot i que, al mateix temps, ha d’expressar-se un cert escepticisme davant de l’aparent reluctància a 
afrontar la qüestió del benestar apropiat, la resposta a la qual és clau per a un ús raonable dels recursos naturals, que no 
pot confiar-se només a una major eficiència per garantir el mateix nivell de consum de béns. 
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Internacional:  
 
Wangari Maathai, la dona arbre ens deixa 
Per als arbres eren símbols de pau i d'esperança. I ara ella s'ha convertit en aquests mateixos símbols. L'any Internacional 
dels Boscos, ens deixa una dona que ha lluitat per la democràcia, els drets humans i la conservació del medi ambient a 
través dels arbres. 

 
Ella ja no està, però ens regala un llegat d'iniciatives, coneixement i solidaritat amb el 
planeta i amb els drets de les persones, molt especialment amb els drets de les dones. 
Nascuda a Kenya en 1940, va ser la primera dona a Àfrica Central i Oriental a obtenir un 
títol de doctorat i la primera a rebre el premi Nobel de la Pau en 2004. 
 
Wangari va introduir la filosofia d'una comunitat lligada als arbres, desenvolupant la idea 
d'una organització de base, que el seu principal objectiu fos la reducció de la pobresa i la 
conservació del medi ambient a través de la plantació d'arbres. 
 
Aquesta organització coneguda com el Moviment del Cinturó Verd, liderada per dones, ha 
dut a terme la plantació de més de 40 milions d'arbres. Països com Tanzània, Uganda, 
Malawi, Etiòpia i Zimbabwe han imitat amb èxit aquest moviment social i ambiental. 
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La seva lluita no va ser fàcil, va ser copejada en repetides ocasions, fins i tot va arribar a estar empresonada, assetjada i 
públicament denigrada pel règim de Moi a Kenya en els últims anys, i no obstant això va arribar a la política com a diputada 
del Parlament i anys més tard com a assessora del ministeri de medi ambient. Però no només va treballar a Kenya, també 
en altres països africans com Etiòpia o Congo.  
 
"Al món hi ha una nova força col·lectiva que mobilitza a les persones per la pau. És necessari que es vinculi aquest 
moviment amb la protecció el medi ambient i que aquesta visió col·lectiva no només sigui per al nostre país sinó també per 
tota Àfrica". 
 
Activista incansable en buscar formes de portar el seu missatge, va crear al costat d'altres sis dones premiades, la Iniciativa 
de Dones Nobel en 2006. Un curriculum imparable per promocionar la protecció dels boscos. Wangari i el seu Moviment de 
Cinturó Verd és un dels millors exemples de com les comunitats locals poden integrar mitigació i adaptació per lluitar contra 
el canvi climàtic. Ella ho sabia: la revolució energètica és possible i ha de ser, a més, verda. 
 
Una dona exemplar que ha servit i serveix com a inspiració per a moltes de les persones que creiem en un món millor. 
 
Font:  
Portal del Medi ambient (27 setembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/9918/wangari_maathai_la_mujer_arbol_nos_deja/ 
 
Llenya al mico 
Empreses fusteres exterminen a centenars de babuins a Sud-àfrica perquè extreuen la resina dels arbres per alimentar-se i 
danyen els troncs. 
 
En el que va d'any han mort a tirs més de tres-cents. Les organitzacions ecologistes han posat el crit al cel i han iniciat una 
campanya internacional per acabar amb aquesta barbàrie, unes pràctiques tan aberrants com  paradoxals.  

 
Perquè resulta que el babuí és una espècie protegida a Sud-àfrica i perquè, ironies del 
negoci, les empreses fusteres que atempten contra aquests primats llueixen el segell verd 
FSC, l'únic que garanteix que el cultiu i extracció del producte s'ha realitzat respectant la 
salut de l'ecosistema i els drets de les comunitats que viuen o exploten el bosc.  
 
Clar que en aquestes comunitats no havien d'entrar les que configuren aquests animals 
entremaliats, amb nas de musell de gos i cul vermell i pelat.  
 
Ells tan sols busquen el menjar variat del qual sempre van gaudir els seus ancestres: fulles, 
herbes, llavors, arrels, insectes o petits vertebrats. No queda res amb prou feines d'aquests 
rics menjars.  
 
El mico-conreu mata al mico i, encara que aquesta redundància no sigui molt interessant per 
gràcia de la polisèmia, és tan certa com que aquests cultius intensius de pins i eucaliptus a 
la selva sud-africana estan acabant amb ella i amb tots els seus infinits inquilins adscrits a la 
flora i la fauna de tan àmplia regió geogràfica del Planeta. 
 
 

«A Sud-àfrica, les plantacions industrials certificades s'estenen sobre una superfície d'1,3 milions d'hectàrees. Per plantar 
espècies exòtiques es destrueixen els ecosistemes locals. Els animals perden el seu hàbitat i també les persones es veuen 
obligades a lliurar les seves terres per donar pas a files interminables d'arbres industrials».  
 
Són les dures conclusions a les quals ha arribat l'organització alemanya Salva la Selva, després de vigilar l'evolució dels 
ecosistemes en diferents continents, principalment Àfrica, Àsia i Amèrica. 
 
Font:  
Portal del Medioambiente (23 setembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9911/lena_al_mono/ 
 
Representants de cinquanta països intenten gestionar accés a l'aigua de manera més equitativa i eficient 
Representants de cinquanta països es donen cita a Porto do Galinhas a Brasil per discutir sobre els projectes per gestionar 
accés a l'aigua de manera més equitativa i eficient. 
 
Aquest és "el moment de donar-li una oportunitat a l'aigua", van dir els experts internacionals que van obrir el teló a una 
sèrie de conferències i tallers on es coneixeran experiències reeixides en el maneig sostenible del recurs hídric.  
A Porto do Galinhas, Pernambuco, com a escenari, es va inaugurar la XIV Conferència Mundial de l'Aigua de l'Associació 
Internacional de Recursos Hídrics (International Water Resources Association, IWRA, segons la seva sigla en anglès) on 
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experts, científics, periodistes i alguns funcionaris públics posaran sobre la taula del debat els projectes mediambientals per 
a la utilització sostenible de l'aigua. 
 
En aquesta edició els temes centrals giren al voltant de l'adaptació de la gestió de l'aigua, recursos aquàtics i canvi global, 
governabilitat i lleis de l'aigua i sistemes de coneixement per estendre les xarxes de coneixement en les investigacions 
referents a aquest recurs natural.  
 
La Conferència Mundial de l'Aigua, és una cita que cada tres anys reuneix a experts internacionals de diferents institucions 
que desenvolupen projectes per conservar el recurs hídric.  
 
Organitzat per la IWRA, el Congrés serveix com una plataforma per intercanviar punts de vista sobre l'administració dels 
recursos hídrics i l'estratègia per a la seva utilització, així com altres assumptes tècnics relacionats. 
 
La idea va néixer en 1973 i la primera edició es va realitzar a la ciutat de Chicago, Estats Units. Ha passat per urbs com 
Nova Delhi (Índia), Mèxic DF (Mèxic), Buenos Aires (Argentina), Brussel·les (Bèlgica), Otawa (Canadà), Rabat (el Marroc), el 
Caire (Egipte), Mont-real (Canadà), Melbourne (Austràlia), Madrid (Espanya) i Montpellier a França. Aquesta és la primera 
vegada que es realitza en una ciutat brasilera. 
 
Font: 
Ecoportal (28 setembre 2011) 
http://www.ecoportal.net/Eco-
Noticias/Representantes_de_cincuenta_paises_intentan_gestionar_acceso_al_agua_de_manera_mas_equitativa_y_eficiente 
 
Declaren a Áncash com a regió lliure de cultius transgènics per conservar biodiversitat  
El departament de Áncash, situat en la costa nord peruana, va ser declarat zona lliure de cultius transgènics i productes 
contaminats, amb el propòsit de conservar la seva rica biodiversitat i pisos ecològics, es va informar avui. 
 
El Govern Regional de Áncash, mitjançant l'ordenança n° 008-2011 publicada 
en el butlletí de Normes Legals del Diari Oficial El Peruà, assenyala que la zona 
és bressol de la domesticació de plantes de la civilització andina i pionera de la 
revolució agrícola a Amèrica. 
 
Nota així mateix que Áncash posseeix importants fonts hídriques com els rius 
Santa, Fortaleza, Nepeña, Pativilca i d’ altres que garanteixen el 
desenvolupament de projectes agropecuaris d'envergadura com Chinecas, 
entre altres potencialitats. 
 
La disposició prohibeix accions relatives al cultiu, manipulació, 
emmagatzematge, intercanvi, ús confinat i comercialització d'organismes 
genèticament modificats (OGM), també coneguts com a transgènics. 
 
Es formarà una comissió integrada per comunitats camperoles, universitats i societat civil a fi d'iniciar investigacions sobre 
les potencialitats ecològiques, botàniques, zoològiques i hídriques, així com l'avaluació dels riscos ambientals, culturals i 
socioeconòmics davant els transgènics. 
 
Les gerències de Recursos Naturals i Gestió del Medi ambient, Desenvolupament Econòmic i Desenvolupament Social tenen 
la responsabilitat de donar compliment a la referida ordenança. 
 
La disposició porta la rúbrica del president regional de Áncash, César Álvarez; i del titular del consell regional, Martín Espinal.  
 
Font:  
Ecoportal (28 setembre 2011) 
http://www.ecoportal.net/Noti-Breves/Noticias_Breves_de_la_Semana_494 
 
Descobreixen molècula que converteix gas carbònic 
Una molècula que converteix el gas carbònic en substàncies d'ús en indústries químiques, va ser descoberta a la brasilera 
Universitat Estadual Paulista. La troballa pot contribuir a l'economia i a la mitigació de l'escalfament global. 
 
Denominada BDN, la molècula és una base orgànica nitrogenada que captura el diòxid de carboni (CO2) en una lligació 
molecular, formant carbamats, compostos que alliberen el gas selectivament. Aquesta emissió es controla per la 
temperatura a què se sotmet el compost. 
 
"A més d'una possible forma de controlar l'emissió de CO2, un dels gasos d'efecte hivernacle, els carbamats poden substituir 
tecnologies que empren reactius tòxics en indústries per preparar compostos orgànics, usats com a pesticides i fàrmacs", va 
explicar a Tierramérica un dels responsables de la investigació, Eduardo Pérez González. 

Foto: Con Nuestro Perú 
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"Sabíem que el BDN podia capturar CO2 en presència d'aigua, però la reacció química sense aquesta amplia els usos 
possibles", va fitar.  
 
Font:  
Ecoportal (28 setembre 2011) 
http://www.ecoportal.net/Noti-Breves/Noticias_Breves_de_la_Semana_494 
 
Unió Europea: 
 
L'entrada de les aerolínies al mercat d'emissions de CO2 costarà per passatger entre 2 i 12 euros per trajecte 
L'entrada del sector del transport aeri en el sistema de comerç de drets d'emissions de la Unió Europea a partir de 2012 
tindrà un cost d'entre dos i dotze euros per trajecte per al passatger que compri bitllet per a un vol transatlàntic, segons 
càlculs de la Comissió Europea, que considera aquest impacte "limitat". 
 
A partir de 2012, s'assignaran drets d'emissió de gasos contaminants a les aerolínies que operin a la Unió Europea, tenint en 
compte els seus registres històrics, fins a l'any 2020. 

 
El primer any se'ls concedirà gratuïtament el 85% d'aquests drets i el 
82% els anys restants, amb el que hauran d'assumir el pagament del 
15%, això és uns 380 milions d'euros en 2012. També es preveu 
reservar un 3% en el període 2013-2020 per a noves empreses i 
companyies amb gran creixement. 
 
La comissària responsable de Canvi Climàtic, Connie Hedegaard, ha 
assenyalat en un comunicat que els drets que les aerolínies rebran 
gratuïtament suposaran entorn de 20.000 milions d'euros.  
 
Per això confia que amb aquests ingressos les companyies aèries 
"inverteixin en la modernització de les seves flotes, en la millora de 
l'eficiència dels carburants i en l'ús de combustibles d'aviació no 
fòssils". 
 

Fonts comunitàries han insistit que correspon a les aerolínies decidir com repercutiran aquestes mesures en el cost del bitllet 
que paga el passatger. "Hi ha (càlculs) pessimistes i els hi ha optimistes, per això la forqueta oscil·la entre els dos i els dotze 
euros", han declarat les fonts. 
 
Perquè les companyies puguin calcular amb precisió de quants drets d'emissió disposaran d'aquí a 2020, l'Executiu 
comunitari ha publicat aquest dilluns els valors de referència que s'utilitzaran per al repartiment. De 2013 a 2020, les 
aerolínies rebran 0.6422 drets d'emissió per 1.000 tones/quilòmetre, mentre que rebran 0.6797 drets d'emissió en 2012. 
 
Font:  
Portal del Medi ambient ( 27 setembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9915/la_entrada_de_las_aerolineas_en_el_mercado_de_emisiones_de_co
2_costara_por_pasajero_entre_2_y_12_euros_por_trayecto/ 
 
L’ AEMA critica els càlculs d'emissions aplicats a la bioenergia a Europa 
El Comitè Científic de l'Agència Europa del Medi ambient (AEMA) ha publicat un document d'opinió en el qual critica 
obertament a la Unió Europea per les polítiques de suport a la bioenergia i demana la seva revisió. Afirma que els càlculs 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle són erronis i que poden implicar greus conseqüències. Per la seva banda, 
investigacions a Estats Units conclouen que, gràcies al biodièsel, per cada unitat d'energia fòssil consumida es recuperen 
cinc de renovables. 
 
El document del Comitè Científic de l’AEMA està datat el 15 de setembre, pocs dies després que l'agència Reuters filtrés una 
informació sobre la decisió de la Comissió Europea de no incloure el canvi indirecte de l'ús de la terra (ILUC) en el còmput 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) dels biocarburants.  
 
Encara que l'informe de l’AEMA sosté que aquest error de càlcul de GEH afecta igualment al biogàs i els biocombustibles 
sòlids (pellets i estelles), la major part de les crítiques se centren en els bioetanol i el biodièsel. 
 
La crítica de l’AEMA se centra exclusivament en la producció d'energia a partir de cultius, ja que considera com a 
acceptables o amb baix grau d'error els càlculs establerts per als casos de residus forestals, agrícoles i orgànics d'abocadors, 
i fins i tot per a cultius d'alt rendiment en terres agrícoles sense ús i que en el seu moment es van transformar en pastura. 
En tots els altres, el Comitè Científic entén que no té sentit i resulta nociu per al medi ambient presentar els biocombustibles 
(líquids o sòlids) com a fonts neutres d'emissions de GEH. 

Foto: Aeronoticias 
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Font:  
Ecoportal ( 27 setembre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9914/la_aema_critica_los_calculos_de_emisiones_aplicados_a_la_bioener
gia_en_europa/ 
 
La Comissió avança cap a un creixement basat en el consum eficient dels recursos  
La Comissió Europea ha presentat avui un full de ruta amb l'objectiu de transformar l'economia europea en una economia 
sostenible al 2050. El full de ruta cap a una Europa més sostenible posa de manifest la manera en què podem aconseguir un 
creixement basat en el consum eficient de recursos, alguna cosa essencial per a un futur de benestar i prosperitat. El full de 
ruta identifica els sectors de l'economia que consumeixen més recursos i proposa instruments i indicadors que ajudin a 
canalitzar l'acció en el context europeu i internacional. Entre els objectius del full de ruta s'expliquen la competitivitat i el 
creixement basat en una menor utilització de recursos en la producció i el consum de béns, així com en la creació 
d'empreses i oportunitats d'ocupació a partir d'activitats com el reciclat, la millora del disseny dels productes, la substitució 
de materials i la ecoingenieria. 
 
Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, ha declarat el següent: «El creixement ecològic és l'únic futur sostenible, per a 
Europa i per al món. La indústria i el medi ambient han de treballar braç a braç, perquè els nostres interessos són els 
mateixos a llarg termini». 
 
Les mesures tenen per objecte transformar la producció i el consum mitjançant incentius perquè els inversors fomentin la 
innovació ecològica i els organismes públics donin major importància al ecodisseny, a l'etiquetatge ecològic i a una despesa 
més ecològica. Es convida als Governs a transferir la pressió fiscal del treball a la contaminació i els recursos i a proporcionar 
nous incentius perquè els consumidors prefereixin consumir productes basats en la utilització eficient dels recursos. El full de 
ruta també aconsella l'adaptació dels preus perquè reflecteixin el cost real de la utilització dels recursos, especialment en 
termes de medi ambient i salut.  
 
El full de ruta pretén abordar el problema relatiu a l'ús ineficient que fan dels recursos els sectors responsables de la major 
part dels efectes negatius sobre el medi ambient i, més concretament, el sector alimentari, el de la construcció i el del 
transport, els efectes combinats del qual equivalen a entre un 70 i un 80 % del total dels efectes negatius sobre el medi 
ambient.  
 
També s'ha posat l'accent en la importància de la gestió dels recursos naturals que sostenen la nostra economia d'una 
manera més eficient. Les pressions que sofreixen recursos tals com la biodiversitat, el sòl i el clima augmenten 
constantment. L'incompliment dels objectius vigents podria ser catastròfic a llarg termini.  
 
Font:  
Europa Press Releases (20 setembre 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1046&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage
=en 
 
L'avaluació final del Sisè Programa d'Acció en matèria de Medi ambient mostra progressos en la política 
ambiental, però deficiències en la seva aplicació 
Durant l'última dècada, el Sisè Programa d'Acció en matèria de Medi ambient (PAM) ha contribuït al fet que la legislació 
mediambiental abordi gairebé tots els àmbits d'aquest tema, tal com es desprèn amb claredat de l'avaluació final del 6è PAM 
(2002-2012) adoptada avui.  
 
Els principals assoliments registrats en matèria de medi ambient en els últims deu anys han estat l'ampliació de la xarxa 
Natura 2000 fins a abastar gairebé el 18 % de la superfície terrestre de la UE, la introducció d'una política general sobre 
substàncies químiques i l'acció política en relació amb el canvi climàtic. No obstant això, cal avançar en l'aplicació de les 
normes i objectius acordats per la UE i millorar la protecció de la biodiversitat, el sòl i la qualitat de l'aigua. La dissociació de 
creixement econòmic i utilització de recursos no s'ha traduït en una disminució global en l'ús dels mateixos.  
 
L'avaluació final del Sisè Programa d'Acció en matèria de Medi ambient indica que la immensa majoria de les mesures 
formulades en aquest programa s'han completat o s'estan completant. Les set estratègies temàtiques definides en el 6è PAM 
(aire, plaguicides, prevenció de residus i reciclat, recursos naturals, sòl, medi marí i medi urbà) es van elaborar amb el 
propòsit de consolidar la política. Algunes estratègies van impulsar noves polítiques, mentre que d’altres es van centrar en 
major mesura en la revisió de les mesures vigents per millorar la seva coherència i fer front a llacunes concretes. 
 
El Programa va aconseguir proporcionar un marc global per a la política mediambiental. Va servir com a referència per als 
Estats membres i les autoritats locals a l'hora de defensar la política mediambiental enfront les exigències polítiques amb les 
quals podria entrar en conflicte, garantint un finançament adequat i proporcionant previsibilitat a les empreses.  
 
El Programa també va contribuir a crear una voluntat política de cara a l'adopció de calendaris i objectius eficaços, així com 
a la seva aplicació subsegüent. 
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No s'ha pogut provar que el 6è PAM hagi estat un factor dominant quant a l'adopció de legislació en matèria de medi 
ambient durant l'última dècada, la qual cosa s'explica en part per la formulació del Programa, que incloïa un engruixat 
nombre de mesures, les quals eren molt diverses en àmbit i efecte. No obstant això, les parts interessades creuen que 
l'aprovació del Programa en 2002 pel Consell i el Parlament Europeu mitjançant codecisió li va conferir major legitimitat i va 
contribuir a crear un major sentiment de responsabilitat de cara a les propostes polítiques. 
 
L'aplicació inadequada del Dret de la UE en matèria de medi ambient per part dels Estats membres també s'ha considerat 
amb claredat un factor restrictiu. 
 
Font:  
Europa Press Releases (31 agost 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/996&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=
en 
 
Setmana Europea de la Mobilitat de 2011: «Alternatives de Mobilitat» 
Aquest any, la desena edició de la Setmana Europea de la Mobilitat es va celebrar entre el 16 i el 22 de setembre, setmana 
durant la qual centenars de ciutats i pobles d'Europa van proposar als ciutadans diferents activitats relacionades amb la 
mobilitat sostenible.  

El lema triat per aquest any, «Alternatives de Mobilitat», pretenia promocionar l'ús 
d'alternatives a la utilització de cotxes particulars, conducta que sent predominant a 
les ciutats, que siguin rendibles des del punt de vista dels recursos emprats.  
 
La Setmana de la Mobilitat anima tant a les autoritats com als ciutadans a que 
insisteixin en els múltiples beneficis que té l'ús d'altres mitjans de transport. 
 
Segons Janez Potočnik, comissari de Medi ambient, «Des de fa deu anys, la 
Setmana de la Mobilitat Europea recolza a les ciutats que milloren el medi ambient 
per als ciutadans. La iniciativa ha tingut un gran èxit i en l'actualitat és un fenomen 
global. La Setmana de la Mobilitat permet que la població pensi en formes 
alternatives de viatjar, noves i millors, i contribueix al fet que les ciutats es 
converteixin en llocs més agradables per viure». 
  

La Setmana de la Mobilitat ha complert deu anys 
 
L'edició de 2011 va coincidir amb el desè aniversari de la Setmana de la Mobilitat Europea. Durant l'última dècada, la 
Setmana de la Mobilitat ha animat a les ciutats a crear un medi ambient més agradable i saludable per als ciutadans, a 
fomentar la reducció de la congestió del tràfic a les ciutats i l'ús de mitjans de transport sostenibles i accionats per l'home.  
 
Des del seu llançament en 2002, el nombre de ciutats participants a la Setmana de la Mobilitat no ha deixat de créixer. 
  
En 2010, sota el lema « Mou-te amb intel·ligència i viu millor!», es va aconseguir un rècord de participació sense 
precedents: 2221 autoritats locals van signar la Carta de la Setmana de la Mobilitat Europea o van inscriure les seves 
activitats al web creat per a la campanya (www.mobilityweek.eu). Així doncs, 2010 va registrar per cinquena vegada 
consecutiva un índex de participació rècord. 
 
Font:  
Europa Press Releases (15 setembre 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1032&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage
=en 
 
Espanya: 
 
Medi ambient: la Comissió insta a Espanya a completar la seva legislació sobre els plans hidrològics de conca 
La Comissió Europea va a prendre mesures contra Espanya a causa de les seves deficiències a l'hora d'incorporar al seu 
ordenament jurídic la legislació de la UE en matèria d'aigües. Ja que Espanya ja va rebre una comunicació de la Comissió 
sobre aquest assumpte i no ha adoptat les mesures necessàries per complir les normes de la UE, la Comissió va a portar 
l'assumpte davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, prèvia recomanació de Janez Potočnik, Comissari de Medi 
ambient. 
 
Els Estats membres tenien fins al final de 2003 per posar en vigor les lleis, normes i disposicions administratives necessàries 
per complir la Directiva Marco de l'aigua. La legislació espanyola que incorpora la Directiva Marc de l'aigua segueix 
presentant diverses deficiències, sobretot quant als plans hidrològics de conca.  
 
En el Dret espanyol, algunes de les obligacions disposades en aquests plans s'apliquen únicament als rius que discorren per 
més d'una regió i no als situats enterament al territori d'una sola regió. Les obligacions en qüestió es refereixen a assumptes 
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tals com les condicions aplicables a la concessió d'excepcions, les aigües utilitzades per extreure aigua potable i el control de 
l'estat ecològic i químic de les aigües superficials. Per tant, faran falta noves lleis per garantir el ple compliment de la 
Directiva per Espanya. 
 
Font:  
Europa Press Releases (29 setembre 2011) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1105&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage
=en 
 
La Comissió segueix perseguint Espanya per no aplicar íntegrament la Directiva sobre parcs zoològics 
La Comissió enviarà a l'Estat espanyol una nota per recordar-li la seva obligació de complir una sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea sobre la situació dels animals als parcs zoològics. Al desembre de 2010, el Tribunal de Justícia va 
sentenciar que Espanya no expedia correctament les autoritzacions als parcs zoològics de diverses regions. 
 
Gairebé un any després, la Comissió encara no té proves que les autoritzacions s'expedeixin correctament o que els parcs 
zoològics corresponents s'hagin tancat. Per tant, prèvia recomanació de Janez Potočnik, comissari de Medi ambient, la 
Comissió ha remès a l'Estat una carta d'emplaçament. Si Espanya no dóna una resposta adequada, la Comissió podria tornar 
al Tribunal i sol·licitar la imposició de multes. 
 
Aquest problema es va plantejar per primera vegada a l'abril de 2002, termini en el qual s'havia d'haver incorporat la 
Directiva sobre parcs zoològics de 1999 a la legislació estatal. Llavors Espanya no complia tots els requisits de la Directiva i, 
per això, la Comissió va respondre amb una sèrie de cartes i, finalment, amb un recurs davant el Tribunal de Justícia. 
 
Font:  
Reperesentació de la Comissió Europea a Barcelona (29 de setembre de 2011) 
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110929b_ca.htm 
 
Pel dret dels agricultors i agricultores a vendre les seves pròpies llavors 

S'ha iniciat una recollida de signatures en suport al Manifest pel dret dels agricultors i 
agricultores a vendre les seves pròpies llavors de varietats tradicionals. Es tracta de demanar 
al Ministeri que reconegui el dret dels agricultors i agricultores a vendre les seves pròpies 
llavors de varietats tradicionals. 
 
Encara que sembli increïble, amb la normativa actual als agricultors i agricultores no els està 
permès guardar llavors de la seva pròpia collita i vendre-les, encara quan aquestes llavors 
siguin varietats tradicionals, no llavors "protegides" per "drets de propietat intel·lectual" (és 
a dir les varietats comercials que s'han apropiat les empreses de llavors). 
 
Això està portant a la pèrdua irreparable de varietats locals valuosíssimes (per la seva 
qualitat gustativa, la seva adaptació al medi, la seva capacitat de resistència davant 
malalties o condicions adverses...) i la invasió del camp per varietats uniformes que ens fan 
cada vegada més vulnerables al canvi climàtic i altres problemes i que posen la base 
d'alimentació en mans d'un grapat de multinacionals gens fiables. 

 
Per llegir i signar manifest: 
http://www.peticionpublica.es/PeticaoAssinar.aspx?pi=siembra 
 
Font:  
Ecologistas en Acción (27 setembre 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article21406.html 
 
Admès el recurs d'inconstitucionalitat de la Llei del sòl extremenya 
En data de 27 de setembre de 2009, ha estat publicada all BOE l'admissió del recurs d'inconstitucionalitat presentat pel 
Govern d'Espanya contra la modificació de la Llei 15/2001, del Sòl d'Extremadura realitzada per la Llei 9/2010, de 18 
d'octubre. 
 
Aquesta admissió suposa un nou revés al camí adoptat per la Junta d'Extremadura de posar a la disposició de grans 
promotores urbanístiques gran part dels espais protegits d'Extremadura sacrificant l'interès general en benefici d'uns pocs. 
 
Amb les últimes reformes de la Llei del Sòl s'ha intentat donar aparença de legalitat a una de les majors aberracions 
urbanístiques que s'estan desenvolupant en l'Estat Español, el projecte de Marina Isla de Valdecañas, que ja ha estat 
declarat il·legal pel Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura i porta el mateix camí davant el Tribunal Suprem. 
 
Amb aquesta urbanització de luxe (cada habitatge s'està venent per 560.000 euros) uns guanyen molt i uns altres, el 
conjunt dels ciutadans, perden una de les seves millors reserves d'aus aquàtiques de rellevància internacional. 
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Ecologistes en Acció espera que la nova administració autonòmica i el nou Parlament d'Extremadura rumiïn i corregeixin 
aquesta supèrbia deriva, passant a defensar la legalitat urbanística, el patrimoni i el medi ambient d'Extremadura, en lloc de 
defensar els foscos beneficis de les grans immobiliàries. 
 
Font:  
Ecologistes en Acció (27 setembre 2011) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article21408.html 
 
Medi ambient tindrà en compte les 101 recomanacions sobre canvi climàtic 
El Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí valora com un pas important l'Informe aprovat ahir a la Comissió Mixta 
Congrés-Senat per a l'Estudi del Canvi Climàtic que permetrà avançar cap a una societat i una economia lliure de carboni. 
 
En particular, el MARM destaca la importància que s'elabori una Llei de Canvi Climàtic que abordi de manera integral els 
reptes i oportunitats de la transformació dels patrons actuals de producció i consum en models baixos en emissions. 
 
De la mateixa forma, el MARM considera que incorporar els pressupostos i el càlcul de la petjada de carboni com a elements 
bàsics de referència d'una nova comptabilitat, faran possible la plena integració dels costos ambientals en les actuacions 
públiques i privades. La revisió del sistema fiscal que la Comissió Mixta proposa permetrà donar els senyals adequats als 
inversors facilitant la implantació de noves tecnologies i farà possible un repartiment més equitatiu dels recursos naturals i 
ambientals. 
 
Igualment, l'establiment d'objectius ambiciosos a l'horitzó 2050 és plenament consistent amb les iniciatives que s'estan 
engegant a la Unió Europea, i que les actuacions que la Comissió Mixta recomana permetran, no solament aconseguir-los, 
sinó també avançar en la seguretat energètica, modernitzar el teixit industrial espanyol i millorar l'eficiència en el seu 
conjunt de l'economia espanyola. 
 
Des del MARM aquest recolzament polític dels grups parlamentaris suposa una oportunitat per seguir treballant en la lluita 
contra el canvi climàtic en la direcció correcta, valorant positivament els esforços realitzats fins ara, i apuntant altres línies 
d'actuació que contribueixin a un creixement més sostenible i a la creació d'ocupacions més competitives i de millor qualitat. 
Les Administracions estan fent un important esforç de lideratge que ha de ser completat i recolzat també pel sector privat i 
els ciutadans. 
 
El MARM seguirà treballant en el seu compromís de lluita contra el canvi climàtic, i prendrà en compte les 101 
recomanacions que proposa el text aprovat per la majoria dels grups parlamentaris. 
 
Font:  
Ambientum (21 setembre 2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Medio-Ambiente-tendra-cuenta-101-recomendaciones-sobre-cambio-
climatico.asp 
 
L'ONG Oceana al·lega contra els sondejos d'hidrocarburs previstos a la costa basca 
L'organització conservacionista Oceana ha presentat al·legacions al projecte que pretén autoritzar els sondejos 
d'hidrocarburs Fulmar-1 i Pelicà-1. Aquests punts es troben enfront del cap de Matxitxaco, a la costa cantàbrica del País 
Basc, una zona amb alta presència d'espècies protegides, incloent cetacis, i hàbitats d'interès comunitari dins de la Unió 
Europea (UE), com els esculls.  
 

L'organització internacional de conservació marina va advertir que l'Espanya 
peninsular acabarà envoltada de sondejos si l'Administració aprova tots els 
projectes que hi ha actualment en tramitació. 
 
Els sondejos Fulmar-1 i Pelicà-1 amenacen zones d'alt valor del mar Cantàbric. 
Entre les àrees afectades es troba el canó de Capbretón, que arriba a 3.500 
metres de profunditat i es considera el més profund del món.  
 
Oceana ha demanat la seva protecció per albergar ecosistemes d'un amplíssim 
rang batimètric dels quals depenen nombroses espècies, incloses moltes 
d'interès pesquer, com el lluç, rap o escamarlà. També podria veure's afectat a 
prop el Biòtop Protegit de San Juan de Gaztelugatxe, una de les dues úniques 
àrees marines protegides al País Basc. 
 

Els projectes Xaloc (Andalusia), Gran Burato (Galícia) i Casablanca (Catalunya), així com els de les costes valenciana, creen 
àrees d'alt risc en els mars peninsulars. La justificació tècnica per al desenvolupament d'aquests projectes és insuficient i el 
risc que s'assumeix amb cada instal·lació és molt major que els beneficis que pugui aportar. 
 
Alguns d'aquests projectes de sondejos, com els de València, han tingut una forta oposició social i institucional. En el cas de 
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Xaloc, l'expedició del catamarà Oceana Ranger d'aquest estiu ha demostrat la presència d'esculls i espècies d'interès en el 
punt proposat, informació no esmentada en l'Estudi d'Impacte Ambiental. De la mateixa manera, les dades recollides per les 
expedicions d’Oceana en el Cantàbric, mostren que existeixen hàbitats i espècies d'interès que es veurien afectades pel 
desenvolupament d'aquest projecte. 
 
Font:  
Ecoestrategia (9 setembre 2011) 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-11 
 
Entra en vigor el nou Reglament d'instal·lacions frigorífiques 
Es publica el Reial decret 138/2011, el nou reglament d'instal·lacions frigorífiques, que inclou l'avaluació del seu impacte en 
l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 
 
El dia 8 de setembre de 2011 va entrar en vigor el RD 138/2011 que regula el disseny, l'execució, el manteniment, la 
manipulació i les inspeccions d'instal·lacions frigorífiques. 
La nova normativa, que substitueix l'anterior RD 3099/1977 de 8 de setembre, ens situa dins d'una harmonització 
reglamentària de les instal·lacions frigorífiques dins de la Unió Europea. Aquest nou reglament tindrà una notable 
repercussió tant en l'àmbit de l'eficiència energètica com en el de la seguretat industrial. 
 
Des de la perspectiva de l'eficiència energètica, destaca la definició del TEWI (Total Equivalent Warming Impact, o impacte 
total equivalent d'escalfament), un paràmetre que ha estat concebut per determinar la contribució a l'escalfament atmosfèric 
del sistema de refrigeració utilitzat. El TEWI es mesura en CO2 i quantifica l'escalfament atmosfèric directe del refrigerant si 
s'allibera a l’atmosfera, juntament amb el consum energètic de l'equip al llarg de la seva vida útil. 
 
Això permetrà estudiar cas per cas i comparar l'impacte de diferents sistemes de refrigeració. Dit d'una altra manera, el 
TEWI es convertirà en una nova eina per seleccionar els equips més nets i eficients. El seu càlcul és obligatori per a les 
instal·lacions de nivell 2, d'acord amb la classificació de l'article 8 del propi reglament. 
 
Font:  
Institut Català d’Energia (16 setembre 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.92f39315c7cce99ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=617c4b1d8ff6d210V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=617c4b1d8ff6d210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&content
id=f8ffa860fcc62310VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES 
 
Catalunya: 
 
El Tribunal Suprem retira l’autorització ambiental a BASF espanyola 
El dia 23 de setembre el Tribunal Suprem ha dictar una sentència. Desestima els recursos de cassació interposats per la 
Generalitat i BASF i estima l’oposició del Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya 
(GEPEC-EdC). Es confirma, doncs, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 de Febrer de 2008. Per 
tant queda anul·lada definitivament l’autorització ambiental a l’establiment que l’empresa BASF Espanyola SA té a 
Tarragona, dedicat a la fabricació de productes químics i considerada com a potencialment perillosa.  
 
Aquesta sentència suposa que BASF perdi l’autorització ambiental que va aconseguir del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat el 3 d’octubre de 2003 concedida pel Conseller Espadaler. Al no tenir autorització ambiental hauria d’aturar les 
seves activitats fins que no n’aconsegueixi una de nova. 
 
L’autorització de la Generalitat, ara anul·lada, considerava que l’establiment de BASF complia tots els requisits d’emissions 
de substàncies contaminants i sorolls i producció de residus, pel qual les seves activitats no suposaven un perill pel medi 
ambient, però la sentència del Tribunal Superior de Justícia, confirmada avui pel Tribunal Suprem, ens diu que en realitat 
aquesta autorització no tenia en compte tots els riscos que genera l’establiment. 
 
Font: 
Gepec (4 de octubre 2011) 
http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1022&mode=thread&order=0&thold=0 
 
Prossegueix el judici contra l'alcalde de Tordera per contaminació del riu 
Prossegueix avui en l'Audiència Provincial de Barcelona el judici contra l'alcalde de Tordera, el convergent Joan Carles 
García, qui ha responsabilitzat en la primera sessió a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de l'abocament d'aigües residuals 
que ha contaminat la riera de la població, per haver incomplert la seva promesa de construir una depuradora prevista des de 
l'any 2002. 
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En la secció tercera de l'Audiència de Barcelona s'ha iniciat avui el judici contra García, alcalde des de l'any 1995 per qui la 
Fiscalia demana cinc anys de presó i quatre d'inhabilitació per al seu càrrec per haver permès la contaminació del riu 
Tordera i d'uns aiguamolls protegits mitjançant l'abocament d'aigües residuals procedents de la urbanització Terrabrava. 

 
L'acusat s'ha escudat que la competència en aigües residuals correspon a l’ACA, com 
sempre li han indicat els seus assessors i la pròpia entitat autonòmica de gestió hidràulica, i 
que l'Ajuntament de Tordera ja va construir el clavegueram de la urbanització, com és la 
seva obligació, sense que la Generalitat fes mai la depuradora a la qual aquesta xarxa 
havia de connectar-se. 
 
La Fiscalia recalca en el seu escrit de conclusions provisionals que, des de l'any 2003, és 
competència dels municipis el tractament d'aigües residuals urbanes, però, afegeix, 
l'Ajuntament de Tordera no va construir cap depuradora a Terrabrava per "eludir el cost 
econòmic" d'aquesta obra i va derivar la responsabilitat a altres administracions.  
 
Per la seva banda, l'alcalde ha argumentat avui que el consistori no es va plantejar realitzar 
la depuradora, perquè ja des de l'any 2002 l’ACA va assumir la construcció d'aquesta 
infraestructura que, d'acord amb les primeres previsions, havia d'entrar en funcionament 
l'any 2005, termini que després es va prorrogar al 2008. 
 
 

L'alcalde ha insistit que "no va parar mai" d'exigir a l’ACA una solució per a les aigües residuals de la urbanització 
Terrabrava, que en la seva opinió s'abocaven a la riera des de "temps immemorials", i davant els successius ajornaments es 
va posar en contacte repetidament amb els responsables de l'entitat, fins al punt d'arribar a ser "desagradable amb algun 
conseller". 
 
Davant els retards en la construcció d'aquesta infraestructura, s'ha defensat l'alcalde, l'Ajuntament va demanar autorització 
per connectar les aigües residuals de Terrabrava a la depuradora general del municipi, però l’ACA no li ho va permetre, 
al·legant que aquesta infraestructura no podia suportar ja més cabal, i va impedir una ampliació de la mateixa. 
 
 Per la seva banda, a la seva declaració com a testimoni, el director de l'àrea d'ordenació del Domini Públic Hidràulic de 
l’ACA, Diego Muxó, ha admès que l'actitud del consistori en relació amb els abocaments contaminants "no ha estat passiva" i 
que, des de l'any 2007, era la Generalitat la responsable de construir la depuradora en haver-se acollit Tordera al programa 
de tractament d'aigües residuals urbanes aprovat en 2006 per l'administració catalana. 
 
Font: 
Efeverde (20 setembre 2011) 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/prosigue-el-juicio-contra-el-alcalde-de-tordera-por-contaminacion-del-rio 
 
Obert el termini per sol·licitar ajudes del Pla Renova't de calderes, electrodomèstics i aires condicionats 2011 
L'objectiu del Pla és la introducció d'equips eficients en el sector domèstic mitjançant ajudes als titulars que canviïn un 
electrodomèstic per un altre de classe A o superior, o bé una caldera per una altra de condensació, o bé el seu aparell d'aire 
condicionat actual per un altre amb una qualificació energètica classe A. 
 
La utilització de més energia de la qual es requereix per fer el mateix servei suposa una despesa inútil d'un recurs, l'energia, 
que cada vegada serà més escassa i l'ús del com comporta, a més, un impacte ambiental negatiu. 
La crisi econòmica, a més, ha posat de manifest la necessitat de reduir despeses innecessàries i estalviar recursos com 
l'energia. 
 
En aquest context adquireix una importància especial la promoció i sensibilització ciutadana en la millora dels 
electrodomèstics, calderes i aparells d'aire condicionat, per la qual cosa es considera convenient establir un pla de renovació 
que fomenti la substitució d'aquests aparells i calderes per equips amb nivells d'eficiència energètica superior. 
 
L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'organisme públic que té assignada l'execució de les activitats que emanen del Pla de 
l'Energia de Catalunya 2006-2015. Una d'aquestes accions és l'actual Pla Renova't de calderes, electrodomèstics i aparells 
d'aire condicionat a Catalunya. 
 
La primera edició d'aquest Pla es va realitzar en 2006, i a l'última edició es van renovar aproximadament 65.000 aparells i 
9.800 calderes i aires condicionats. 
 
Font:  
Butlletí de l’Institut Català d’Energia (20 setembre 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.7afcc981881bc4ea732d8d10b0c0e1a0/?vgnextoid=f750c77be417c110
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f750c77be417c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&conte
ntid=0d35f440c7182310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES 
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El Pla de gestió de l’Espai Costes Garraf roman aturat a l’espera d’una decisió política 
Al mes de setembre de 2010, Acciónatura va engegar un procés participatiu a la comarca del Garraf, conjuntament amb dos 
entitats (l’abans anomenat Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Fundación 
Biodiversidad), per tal d’elaborar el Pla de gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf”.  
 
Un any més tard, i sense haver pogut desenvolupar encara la darrera sessió de presentació de resultats que la població local 
anhelava amb molt d’interès, continuem esperant una decisió política que ens doni llum verda a tirar endavant amb el 
projecte que es va aturar el desembre de 2010, tot coincidint amb el canvi de govern. 
 
El Pla de gestió de l’espai Costes Garraf pretenia donar orientació sobre el procés de planificació en la gestió dels espais 
Natura 2000 d’àmbit marí, tot proposant les Costes del Garraf com a cas d’estudi i prova pilot. 
 
Després d’una fase prèvia de recerca, on Acciónatura es proveí d’informació científica que descrivia l’estat del territori d’una 
banda, i on identificà els sectors implicats per una altra, es van organitzar i desenvolupar un seguit de sessions informatives 
i d’intercanvi que van comptar amb una participació extraordinària i amb unes línies de contingut i d’entesa molt 
prometedores.  

Al mes de desembre de 2010, tot coincidint amb les eleccions, i a 
falta de dur a terme la darrera reunió de presentació de resultats 
a totes les persones de la població que s’hi havien implicat 
activament, el projecte es va aturar de forma indefinida. 
 
A Acciónatura considerem que els resultats extrets de tota la 
feina feta són extremadament satisfactoris. Tant és així, que vam 
començar a treballar en l’elaboració d’un projecte LIFE amb fons 
europeus per poder executar i dur a terme el pla de gestió 
resultant del procés participatiu. 
 
Finalment, però, no l’hem pogut presentar ja que no hem rebut el 
recolzament institucional. 
 

Aquest projecte ofereix moltes expectatives ja que, per fi i de manera consensuada, es podrà garantir la conservació i 
l’aprofitament racional dels recursos marins. Som conscients d’estar passant per moments d’incertesa i certa decepció, però 
continuem creient que, tard o d’hora, serà una realitat, i per tant Acciónatura continua i continuarà disposada a seguir 
treballant amb il·lusió en un pla de gestió que aportarà el millor pel Garraf en totes les seves vessants. 
 
Font: 
Acciónatura (21 setembre 2011) 
http://www.accionatura.org/index.php/coneix/comunicacio/premsa/notes-de-premsa/article/321-el-pla-de-gestio-de-l-espai-
costes-garraf-roman-aturat-a-l-espera-d-una-decisio-politica 
 
S'ha publicat l'informe de seguiment de les entitats col·laboradores corresponent al 2010 
L'objecte de l'informe és exposar els resultats relatius al programa de seguiment de les entitats col·laboradores i el 
programa de supervisió de les seves actuacions executat durant l'any 2010, incloent la supervisió associada a les 
reclamacions rebudes, i la seva evolució durant els últims sis anys (període 2005-2010). 
  
La Direcció general de Qualitat Ambiental és l'òrgan competent en matèria d'acreditació de les entitats col·laboradores de 
l'Administració en matèria de medi ambient i habitatge en el marc de la Llei 3/1998. La gestió del sistema d'acreditació 
correspon a l’OAEC. 
 
L'acreditació de les entitats col·laboradores comporta la implantació d'un sistema d'acreditació i seguiment d'aquestes 
entitats. A aquest efecte, l’OAEC té establert un programa d'intervenció de les actuacions que aquestes entitats duen a 
terme. 
  
Per accedir a l'informe: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Empresa%20i%20avaluacio%20ambiental/Prevencio%20i
%20control%20dactivitats/La%20Llei%20de%20prev%20i%20control%20amb%20dact/Oficina%20dAcreditacio/Seguiment
%20de%20lhabilitacio/Informes%20anuals%20de%20seguiment/info_seguiment10.pdf 
 
Font: 
Butlletí de Medi Ambient- Departament de Territori i Sostenibilitat 
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/esp/be303cast.html 
 
Territori i Sostenibilitat reforça el compromís per reduir a la meitat el consum de bosses de plàstic el 2012.  
El conseller Lluís Recoder i representants del sector del comerç, la distribució i la fabricació de plàstics signen la pròrroga del 
Pacte per la Bossa fins al 31 de desembre de 2012. 

Foto: Acciónatura 
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El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l'Agència de Residus de Catalunya, Lluís 
Recoder, ha signat avui, juntament amb representants de les organitzacions de la distribució 
comercial i de la fabricació de plàstics, la pròrroga del Pacte per la Bossa, que reforça el 
compromís de reduir el consum de bosses de nanses d'un sol ús. 
 
Els signants d'aquest acord són: l’Agència de Residus de Catalunya, l’Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados (ACES), l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED), l’Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y Supermercados 
(ASEDAS), la Confederación Española de Comercio (CEC), la Confederació de Comerç de 
Catalunya (CCC), el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), 
PIMEC i l’Asociación Española de Fabricantes de Bolsas de Plástico (AEFBP). 
 
 

Font: 
Agència de Residus de Catalunya (6 de setembre de 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2045dfbcc9025210Vg
nVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2045dfbcc9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contenti
d=17bdc1021fd32310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
El Govern aprova el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de 
Catalunya 2011-2014 
El Govern va aprovar amb data 30 d'agost de 2011 el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la 
Generalitat de Catalunya 2011-2014, que té com a objectiu reduir el consum d’energia, augmentar l’eficiència energètica i 
disminuir la factura energètica de l’administració catalana. El programa, que afectarà totes les dependències del Govern de 
la Generalitat i del sector públic, preveu aconseguir l’any 2014 un descens del 12% en el consum d’energia i del 4,4% en la 
factura energètica. L’estalvi es multiplicarà per quatre en l’horitzó 2020-2026. La despesa energètica de la Generalitat 
ascendeix a 1.000 GWh l’any, que suposen una factura propera als 100 milions d’euros. La seva reducció s’emmarca tant en 
el context actual d’austeritat pressupostària com en el del nou Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic 2012-2020, que tindrà 
com un dels seus eixos bàsics l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
El Pla aprovat s’estructura en dues fases d’actuació. En una primera, es revisaran les condicions dels subministraments 
d’energia als centres de consum de la Generalitat i es farà un seguiment de la facturació durant 12 mesos. La intenció és 
detectar les ineficiències en la contractació d’energia i la implantació d’hàbits i pràctiques més eficients en el consum 
d’energia. Amb aquesta finalitat, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’entitat responsable de desenvolupar el pla, farà un 
seguiment de tota la informació energètica dels diferents edificis i equipaments del Govern. 
 
En una segona fase es farà el disseny i l’execució d’un programa d’inversions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència 
energètica. Inicialment, es posaran en marxa programes de sensibilització dels empleats públics i de formació per als gestors 
dels edificis, es realitzaran les accions necessàries per detallar i monitoritzar el consum de cada centre i s’establiran requisits 
per a la compra pública. 
 
Font: 
Institut Català d’Energia (30 agost 2011) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=e47e8a206017c11
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e47e8a206017c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
CEDAT-URV: 
 
Quart període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV per al curs 2011-12 
La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar 
coneixements tant de caràcter fonamental com a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les 
diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, 
geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 
 
El 18 i 19 d'octubre s'obre el quart període de preinscripció per accedir als estudis del Màster Universitari en Dret Ambiental. 
 
L'aplicació informàtica està en funcionament des de l'inici del termini de preinscripció. 
 
Preinscripció on-line: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp 
Per consultar l'estat de la preinscripció: 
https://wis.si.urv.net/masters/alumne/estat.jsp 
Documentació requerida per accedir al màster:  

F T O i
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http://www.urv.net/masters_oficials/es_doc_necessaria_admissio.html 
Requisits que ha de complir la documentació:  
http://www.urv.net/masters_oficials/es_requisits_doc_estranger.html  
 
Font:  
CEDAT 
 
Investigadors i estudiants de màster del CEDAT assisteixen a la « 3ème réunion mondiale des juristes et des 
associations de droit de l’environnement: Rio+20 : quelle ambition pour l’environnement ? » 
Entre el 28 de setembre i 1 d'octubre, es va celebrar a Limoges la « 3ème réunion mondiale des juristes et des associations 
de droit de l’environnement: Rio+20 : quelle ambition pour l’environnement ? » organitzat pel Centre d'Investigació 
Interdisciplinària en Dret Ambiental i Urbanisme (CRIDEAU) i el Centre International de Droit  Comparé de l’Environnement 
(CIDCE), de la Facultat de Dret i Ciències Econòmiques de la Universitat de Limoges. A aquesta trobada van assistir diversos 
investigadors del CEDAT i estudiants del Màster en Dret Ambiental. 
 
Partint de la consideració que el Dret és un instrument indispensable per tractar els dos temes de Riu (“l'economia verda” i 
el marc institucional del desenvolupament sostenible”), l'objectiu de la trobada va ser elaborar recomanacions jurídiques 
dirigides a la protecció del medi ambient i fer-les prendre en compte per la Conferència de Riu +20 al juny de 2012, així com 
contribuir al progrés del dret del medi ambient, reforçar la seva aplicació i promoure l'adopció de noves convencions. 
 
Font:  
CIDCE 
http://www.cidce.org/pdf/Programme%20Rio20.pdf 
 
Nova publicació internacional amb particpació dels membres del CEDAT: "Dret Internacional del medi 
ambient. Una visió des d’Iberoamèrica" 
El Dret internacional del medi ambient és una matèria que ha començat a incloure's recentment en programes de Dret de 
grau i de postgrau que estan aflorant en aquest àmbit. No obstant això, existeix un buit de referències bibliogràfiques 
generals d'alt nivell i amb un enfocament acadèmic dedicades al Dret internacional del medi ambient, especialment en 
llengua espanyola.  
 
Aquest projecte, editat per Francesco Sindico, Rosa Fernandez Egea i Susana Borràs Pentinat, té 
com a objectiu cobrir aquest buit amb un manual en espanyol que pugui ser utilitzat en 
universitats i en centres d'investigació que compten ja, o que es troben desenvolupant, amb 
programes de Dret ambiental de postgrau (màsters), que inclouen una dimensió internacional en 
el seu itinerari.  
 
El llibre també és de gran interès per a les instàncies governamentals involucrades en les 
negociacions internacionals en matèria ambiental, les organitzacions no governamentals, les 
empreses i altres actors, les activitats dels quals interactuen amb els problemes ambientals 
globals. 
  
L'obra s'estructura en tres parts: general, sectorial i transversal amb la finalitat d'oferir un 
contingut omnicomprensiu del Dret internacional del medi ambient. 
 
Font:  
CEDAT (28 setembre 2011) 
http://www.cedat.cat/_pdf/FLYER.pdf 
 
Nova publicació d'investigadors del CEDAT 
Quatre investigadors del CEDAT participen en la publicació del volum sobre Espanya de la prestigiosa obra, publicada per 
l'editorial Kluwer, International Encyclopaedia of Laws, en la seva col·lecció de dret ambiental. 

 
Aquest llibre posa a la disposició del públic una compilació de legislació i pràctiques relatives al medi 
ambient a Espanya. En la introducció general del llibre, s'aborda una sèrie de consideracions 
geogràfiques; aspectes polítics, socials i culturals de l'estudi mediambiental; les fonts i principis del 
Dret Ambiental; legislació ambiental; i el rol de les autoritats públiques en aquest àmbit.  
 
En el cos del llibre es tracta, en primer lloc, sobre el conjunt de lleis dirigides a la protecció del medi 
ambient contra la contaminació en diversos àmbits com l'aire, l'aigua, els residus, sòl, soroll i la 
radiació.  
 
En un altre apartat, dedicat a la naturalesa i la gestió per a la seva conservació, s'aborda la protecció 
dels recursos naturals i culturals com els monuments, el paisatge, els parcs i reserves, la flora i la 
fauna, l'agricultura, els boscos, la fauna aquàtica, el subsòl i els minerals.  

 
Foto: Cameron May 

 
Foto: CEDAT 
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A més, en el llibre s'aborda el tema de la zonificació i la planificació dels usos del sòl, les regles sobre responsabilitat i els 
recursos tant administratius com  judicials per als assumptes mediambientals. Així mateix, el llibre conté una anàlisi sobre 
l'impacte dels tractats internacionals i la legislació regional sobre la normativa ambiental interna.  
 
Font:  
CEDAT (26 setembre 2011) 
http://www.cedat.cat/_pdf/ELAW.pdf 
 
 
Acte de benvinguda als nous estudiants del Master Universitari en Dret Ambiental del curs 2011-12 

 
El passat 26 de setembre, a l'aula Seminari 1 es va celebrar l'acte de benvinguda de l'edició 2011-
2012 del Màster Universitari en Dret Ambiental, que va congregar al professorat i als estudiants 
de primer i segon any del màster, amb la finalitat d'acollir als nous estudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font:  
CEDAT (26 setembre 2011) 
 
Participació de l’ AAEDAT en l'Acte de benvinguda del Màster en Dret Ambiental. Curs 2011-2012 
L'acte de benvinguda del Màster en Dret Ambiental (curs 2011-2012) va comptar amb la participació de l'Associació 
d'Alumnes i ex alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT).  

 
En aquesta oportunitat es va presentar una breu descripció del treball que realitza 
l'associació, així com de les activitats desenvolupades al llarg del curs 2010-2011 i els 
projectes futurs. 
 
D'aquesta manera es va aprofitar l'oportunitat per donar la benvinguda als alumnes del 
màster (primer i segon curs) convidant-los a participar de les diferents activitats que 
l’AAEDAT durà a terme durant el nou curs acadèmic.  
 
 

Font:  
CEDAT (26 setembre) 
 
NORMATIVA  

 
Unió Europea:  
 
Reglamento de Ejecución UE 828/2011 de la Comisión, de 17-08-2011, por el que se suspende la 
introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres. 
 
Per a més informació:  
DOUE nº L-211 de 18 .8.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:211:0011:0032:ES:PDF 
 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 961/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011 , por el que se 
imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a 
raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima y por el que se deroga el Reglamento (UE) n ° 297/2011 
Texto pertinente a efectos del EEE 
 
Per a més informació:  
DOUE nº L-252 de 28.9.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:252:0010:0015:ES:PDF 
 
Directiva 2011/72/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011 , por la que se 
modifica la Directiva 2000/25/CE en lo que se refiere a las disposiciones relativas a los tractores puestos en 
el mercado con arreglo al mecanismo de flexibilidad Texto pertinente a efectos del EEE 

 
Foto: CEDAT 

 
Foto: AAEDAT 
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Per a més informació:  
DOUE nº L 246 de 23.9.2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0001:0004:ES:PDF 
 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions 
 
Per a més informació:  
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf 
 
Resolución del Parlamento Europeo sobre la elaboración de una posición común de la UE ante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 
Per a més informació:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2011-0522+0+DOC+PDF+V0//ES 
 
Espanya: 
 
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio 
natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
 
Per a més informació:  
BOE nº 236 de 30/9/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf 
 
Real Decreto 1279/2011, de 16 de septiembre, por el que se designa Embajadora en Misión Especial para 
Asuntos Internacionales de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a doña Esther Monterrubio Villar 
 
Per a més informació:  
BOE nº 224 de 17/9/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/17/pdfs/BOE-A-2011-14817.pdf 
 
Real Decreto 1301/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Frontera Energy Corporation, S.L., el 
permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Libra" 
 
Per a més informació:  
BOE nº 235 de 29/9/2011 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15348 
 
Catalunya: 
 
Ordre AAM/223/2011, de 12 de setembre, per la qual es deroga l'Ordre AAR/460/2010, de 22 de setembre, 
per la qual es modifica l'Ordre AAR/15/2009, de 23 de gener, per la qual es declara l'existència oficial de la 
plaga del barrinador de l'arròs, Chilo suppressalis, i es qualifica d'utilitat pública la lluita anual contra aquesta 
plaga 
 
Per a més informació:  
DOGC nº 5965 de 16/9/2011 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5965/11255059.pdf 
 
Resolució EMO/2136/2011, de 12 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Pla Renova't 
d'electrodomèstics, de calderes i d'aparells d'aire condicionat a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per 
a l'any 2011 
 
Per a més informació:  
DOGC nº 5966 de 19/9/2011 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5966/11252092.pdf 
 

 JURISPRUDÈNCIA 
  

Unió Europea:  
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2011 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein- Westfalen — Alemania) — Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein- Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg 
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<<Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente — Convenio de Aarhus 
— Directiva 2003/35/CE — Acceso a la justicia — Organizaciones no gubernamentales de protección del 
medio ambiente>> 
 
Per a més informació:  
DOUE nº C 204 de 9/7/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:204:0006:0006:ES:PDF 
Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane Kokott presentadas el 28 de junio de 2011 en el Asunto 
C-404/09 Comisión Europea  contra Reino de España «Territorio del “Alto Sil” – Directiva 85/337/CEE – 
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente – Directiva 92/43/CEE – 
Protección de los hábitats naturales y de las especies silvestres – Oso Pardo (Ursus arctos) – Urogallo (Tetrao 
urogallus)» 
 
Per a més informació:  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=ENVC&m
ots=&resmax=100 
 
Espanya: 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5042/2011, de 14  de junio de 2011, nº de recurso 
66/2008. <<Recurso contencioso-administrativo número 66/2008contra el Real Decreto 1666/2008, de 17 
de octubre, sobre traspaso se funciones y servicio de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de recursos y aprovechamiento hidráulico. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6073640&links=Guadalqui
vir&optimize=20110805 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5014/2011, de 14 de junio de 2011, nº de recurso 
4879/2009. Recurso Casación. Planes Dde ordenación (Recursos Naturales). Suelo urbanizable .Planeamiento 
urbanístico. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6073694&links=medio%20
ambiente%2C%20urbanismo%20y%20patrimonio%20hist%F3rico&optimize=20110805 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia,  de 10 de mayo de 2011, nº de recurso 3623/2010. 
Paraliza la construcción de un parque eólico en Riello (León), el cual fue aprobado por la Junta de Castilla y 
León, exigiendo un estudio de impacto ambiental correcto. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/10.05.11%20TSContencioso%20%283623-
10%29_1.0.0.pdf 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia,  de 8 de abril de 2011, nº de recurso 207/2011. Auto TS 
Contencioso, Rechaza la suspensión cautelar del Real Decreto que establece en 110 km/h el límite para 
circular en autopistas y autovías, aunque la sentencia sobre el fondo del asunto será inevitablemente 
posterior al fin de vigencia de la norma impugnada 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/08.04.11%20TSContencioso%20%28207-
11%29_1.0.0.pdf 
 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia , de 29 de junio de 2011, nº de recurso 4399/2011. 
Sobre el sobre Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 11/2006, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento del Régimen Económico-Financiero del Canon de Saneamiento de Cantabria. 
 
Per a més informació:  
CENDOJ 
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6057542&links=canon%20
saneamiento&optimize=20110721 
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AGENDA  
 
Congrés internacional sobre canvi climàtic, energia i dret internacional- Petició de comunicacions 
 
El Congrés Internacional sobre Canvi Climàtic, Energia i Dret Internacional, que se celebrarà els dies 15 i 16 de desembre de 
2011 en la Facultat de Dret de la Universitat d'Huelva, té com a objectiu abordar l'anàlisi de l'escenari jurídic internacional en 
la fase posterior a l'aplicació del Protocol de Kyoto. 
 
A aquest efecte, es convida a la presentació de comunicacions en el marc dels següents panells: 
 
Primer Panell: L'acció internacional, normativa i institucional, en matèria de canvi climàtic. 
Segon Panell: Drets Humans i Canvi Climàtic. 
Tercer Panell: Anàlisi i perspectives per a la fase post-Kyoto. 
Quart Panell: Els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto (Avaluació i futur). 
Cinquè Panell: La posició de la Unió Europea enfront el canvi climàtic. 
Sisè Panell: La posició espanyola i els seu sistema jurídic enfront de les noves negociacions en matèria de canvi climàtic. 
 
Lloc: Universitat d'Huelva 
Dates: Congrés: del 15 al 16 de desembre 2011; Presentació resums comunicacions: 1 de novembre 2011; Notificació 
acceptació: 8 novembre 2011; Presentació text complet de la comunicació: 15 febrer 2012. 
Organitza: Projecte d'Investigació d'Excel·lència de la Junta d'Andalusia “Canvio Climàtic, Energia i Dret Internacional” 
 
Per a més informació: 
http://www.uhu.es/vic.investigacion/congreso_cambio_climatico.pdf 
http://www.cedat.cat/_pdf/Call for Papers.pdf 
 
L'Espai d'Informació Ambiental - Espai Aigua convida a participar en les noves activitats programades de 
setembre a desembre 
 
A l'octubre el EIA complirà cinc anys de servei i volem celebrar-ho amb la participació de ciutadans actius, d'entitats i xarxes 
socials que enriqueixen el paisatge de la sostenibilitat local amb la seva activitat diària. 
 
Consulteu el programa a: http://www.reus.cat/sites/default/files/fitxers/eia%20set-donis%202011.pdf 
Totes les activitats són gratuïtes. Places limitades. Inscripcions a: info.eia@reus.cat o bé al telèfon 977 010 088 
 
Lloc: Plaça Antoni Sabater Esteve (plaça dels Aigües), 2, 43201, Reus  
Dates: De setembre a desembre 2011 
Organitza: Ajuntament de Reus 
 
Per a més informació: 
http://www.reus.cat/serveis/espai-dinformaci%C3%B3-ambiental 
 
Inscripcions obertes per participar a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (del 19 al 27 de 
novembre) 
 
A partir de l'1 de setembre i fins al 4 de novembre, s'obre el procés d'inscripció d'activitats de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus. La Setmana és un moment òptim per reflexionar sobre els nostres hàbits de consum i producció de 
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cara a reduir la generació de residus i, entre altres beneficis, per tenir consciència del paper primordial que la prevenció de 
residus té en el canvi climàtic. 
 
Escoles, empreses, administracions públiques, associacions... organitzeu moltes actuacions centrades en aquesta matèria —
la prevenció de residus—, que abraça des de la concepció dels productes fins a la compra responsable i la reutilització dels 
productes; totes estan encaminades a conscienciar els treballadors, la ciutadania, etc. que la prevenció de residus és cosa 
de tots. 
 
Participeu activament a la Setmana i feu difusió dels vostres projectes, accions i iniciatives, participeu al Premi Europeu de 
Prevenció de Residus i feu créixer, entre tots, els recursos de la Setmana (fitxes temàtiques, vídeos testimonials, eines 
comunicatives...) basats en experiències reals catalanes i europees. 
Animeu-vos a participar a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2011 amb activitats del 19 al 27 de novembre, i si 
necessiteu més informació, assistiu als seminaris de preparació de la Setmana al territori: Girona, 27 de setembre; 
Tarragona, 4 d'octubre, i Lleida, 6 d'octubre. 
 
Dates: 19 al 27 novembre. 
Data seminaris de preparació: Girona (27 setembre), Tarragona(4 d'octubre), Lleida (6 octubre) 
 
Para més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=f0e3a2f32fab5210Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f0e3a2f32fab5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid
=eb9fa178d6071310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
Simposi Internacional sobre mitjans de cultiu, compostatge i anàlisi de substrats 
 
El simposi tindrà lloc a Barcelona del 17 al 21 d'octubre de 2011 i reunirà experts de tot el món amb l'objectiu de crear un 
fòrum per a l'intercanvi d'informació i debat i fomentar la col·laboració entre els participants en relació amb els avanços 
tecnològics i científics en els mitjans de cultiu, mètodes analítics i compostatge per a usos hortícoles, centrant-se en la 
sostenibilitat dels processos , recursos, productes i pràctiques de gestió implicats.  
 
El simposi està organitzat sota els auspicis de la International Society for Horticultural Sicience i coesponsoritzat per la 
International Peat Society, amb el suport de la ISHS-Comission of Plant Substrates and Soilless Culture. Els centres de la 
UPC que acolliran el simposi són l’ Escola Superior d’agricultura de Barcelona (ESAB) i el Departament d’Enginyeria 
Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB). 
 
Lloc: Barcelona. Instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Dates: Del 17 al 21 d'Octubre 
Organitza: International Society for Horticultural Sicience 
 
Per a més informació: 
http://www.upc.edu/growingmediacomposting2011 
 
Curs d'introducció a la gestió de residus municipals i industrials 
 
Sabíeu que, segons l'últim estudi d'inserció laboral dels ambientòlegs, el 18,6% dels llicenciats en Ciències Ambientals 
treballen en la gestió de residus? Voleu que professionals del sector públic i privat us introdueixin en la gestió dels residus 
municipals i industrials? Per formar-vos en aquest camp, el COAMB us ofereix la 1a edició de l'Introducció a la gestió de 
residus municipals i industrials. 
 
El curs, de 45 hores lectives, s'impartirà els dimarts i dijous del 27 de setembre al 17 de novembre, de 5:30 a 8:30 de la 
tarda a la Sala CONTEC de Barcelona. El curs pretén aportar els coneixements, eines i metodologies imprescindibles perquè 
els professionals del medi ambient pugueu dedicar-vos a l'àmbit de la gestió de residus. 
 
Lloc: Barcelona 
Dates: Dimarts i Dijous, del 27 de setembre al 17 de novembre 
Organitza: COAMB 
Per a més informació: 
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=477&amplia=477&idioma=es 
 
Seminari “L'adaptació al canvi climàtic. Perspectiva tècnica i jurídica” 
 
El canvi climàtic, tal com ja fa temps ha reconegut el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), és 
un fenomen que tindrà impactes importants a nivell econòmic, social i ambiental. Uns impactes que semblen inevitables (tot 
i les polítiques de mitigació impulsades pertot arreu) i que fan absolutament imprescindibles el disseny i execució 
d'estratègies d'adaptació a escala de la Unió Europea, estatal, subestatal i local.  
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El seminari "L'adaptació al canvi climàtic. Perspectiva tècnica i jurídica" té com a objectiu analitzar els principals impactes del 
canvi climàtic, exposar els fonaments de les estratègies d'adaptació davant aquest fenomen i presentar les polítiques 
existents a escala internacional, europea i local, així com específicament a Catalunya. 
 
El programa provisional és el següent: 
 
8:30 a 9:00h. Inauguració del seminari 
Dr. Josep Enric Llebot. Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
Dra. Susana Borràs i Sr. Arnau Queralt. Directors del seminari. 
9:00 a 10:00h. Els impactes del canvi climàtic: una perspectiva global i europea. 
10:00 a 11:00h. Els impactes del canvi climàtic: la perspectiva de Catalunya. 
Sr. Xavier Cazorla. Coordinador tècnic del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. 
11:00 a 11:20h. Pausa-Cafè 
11:20 a 12:00h. Els impactes del canvi climàtic: exemples concrets 
Sr. Josep Lascuraín. Assessor ambiental. 
12:00 a 13:00h. L'adaptació al canvi climàtic: entre la incertesa i el risc. 
Sr. Pere Torres. Assessor en desenvolupament sostenible. 
13:00 a 14:00h. El marc jurídic de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic. 
Dra. Susana Borràs. Professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat Rovira i Virgili. 
15:00 a 16:00h. La governança de l'adaptació al canvi climàtic. Estratègies institucionals d'adaptació al canvi climàtic. 
Sr. Arnau Queralt. Assessor en desenvolupament sostenible. 
16:00 a 17:00h. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya 
Sr. Gabriel Borràs. Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 
17:00 a 17:15h. Pausa-Cafè 
17:15 a 18:15h. Polítiques locals d'adaptació al canvi climàtic 
Sr. Joaquim Millan. Director d'Eurolocal i coordinador del seminari. 
18:15 a 19:15h. L'empresa davant l'adaptació a l'efecte del canvi climàtic. 
Sra. Elvira Carles. Directora de la Fundació Empresa i Clima. 
19:15 a 19:30h. Presentació de conclusions 
Dra. Susana Borràs i Sr. Arnau Queralt. Directors del seminari 
 
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Av. Catalunya 35, Tarragona) 
Dates: 24 d'octubre de 2011, de 9 a 19.30h  
Organitza: Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la URV, Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis de Dret Local de la URV, 
Fundació Empresa & Clima, Europe Direct Tarragona, Associació Europa Som Tots, *Eurolocal. 
 
Per a més informació: 
http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/seminari_adaptacio.pdf.pdf 
 
Subvencions per afavorir la mobilitat de professors visitants i d'estudiants en ensenyaments universitaris 
oficials de màster per al curs acadèmic 2011/2012, inclosos els desenvolupats conjuntament per universitats 
franceses i espanyoles. 
 
Aquestes subvencions tenen per objecte facilitar als estudiants matriculats en el curs 2011/2012 en un màster oficial d'una 
universitat espanyola, la realització d'aquelles activitats acadèmiques del màster que es desenvolupin en una província 
diferent a la de la universitat de matrícula o, si escau, en altres països de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que impliqui 
un canvi obligat de residència. 
 
Termini de sol·licitud: De 26 de setembre a 18 d'octubre de 2011 
Convoca: Ministeri d'Educació 
 
Per a més informació: 
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-
estudiantes/master/movilidad-alumnos-master.html 
 
Fòrum euromediterráneo sobre sostenibilitat 
 
El Global Eco Forum és una trobada internacional per a la societat civil, empreses, ONG i ciutadans en general que convida a 
la reflexió, el diàleg i la interacció creativa entre els participants. En la seva quarta edició adopta un enfocament especial 
sobre Economia Verda i governança de la sostenibilitat, de camí a la cimera de la Terra Rio+20 en 2012. El programa 
d'aquest any combina conferències, tallers, formació "microtraining" i mostres culturals. 
 
A més, compta amb una sèrie de socis internacionals (Kyoto Club, Green Economy Coalition, WWF-Med, IUCN...) que 
tindran un paper clau en la focalització del fòrum a la regió Euro-Mediterrània. 
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Lloc: Barcelona 
Dates: 25 i 26 octubre de 2011 
Organitza: Global Ecoforum 
 
Per a més informació: 
http://www.global-ecoforum.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=120&lang=es 
 
Cicle de conferències: Parlant de la sostenibilitat en un nou marc global 
 
Actualment, la crisi, el canvi ambiental global, el canvi de dimensió dels escenaris de vida (econòmics, però també d'hàbitat, 
de població, de cultures, etc.) requereixen una reflexió per adaptar-se a la nova situació, o millor encara, una reflexió 
proactiva per ser agents de la ràpida transformació en què estem immersos com a país. Aquest cicle de conferències pretén 
ser una aportació a aquesta reflexió. 
 
El canvi de regles explícites i implícites del món actual, la necessitat d'afrontar reptes com el canvi climàtic, la contaminació 
del mitjà en què vivim, i l'esgotament de recursos que sustenten l'actual model econòmic mundial; el canvi de valors i la 
seva implicació en la priorització d'urgències i necessitats; la dificultat de trobar consensos socials sobre temes claus, etc., 
són temes recurrents que podrien caracteritzar molts moments de la història, però que han pres una rellevància especial en 
els últims temps i que ara requereixen un tractament específic. 
 
Es faran sessions amb conferenciants destacats dels àmbits polític, empresarial i acadèmic que exposaran la seva visió i 
posteriorment la discutiran amb el públic assistent que vulgui intervenir. 
Destinataris: 
 
Experts i investigadors dels diferents àmbits relacionats. 
Directius d'empreses, organitzacions i institucions. 
Membres dels col·legis professionals. 
Membres de l'estament polític amb capacitat de decisió i d'influència (càrrecs de responsabilitat, diputats, etc.). 
Tota persona interessada en el tema 
 
Dates: Del 13 de setembre 2011 al 14 de Febrer de 2012  
Lloc: Auditori de la Pedrera, Barcelona. 
Organitza: Fundació Fòrum Ambiental amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2011/sete
mbre/13092011%20conf%20sostenibilitat/Programa%20Debats%20Sostenibilitat%20BCN.pdf 
 
Curs Educació per a la sostenibilitat 
 
Aquest curs ofereix eines i recursos a les persones interessades en la sensibilització o l'educació per la sostenibilitat a 
l'escola, l'empresa, l'administració o les entitats socials. 
 
El curs es dirigeix a Joves d'entre 18 i 35 anys en situació d'atur i professionals: 
Llicenciats en magisteri, pedagogia, biologia, ciències ambientals, geologia, enginyers i enginyeres tècnics, o llicenciatures 
afins. 
Diplomats 
Tècnics de cicles formatius vinculats a la temàtica del curs 
Naturalistes 
 
Dates: Del 5 d'octubre al 16 de novembre de 2011, cada dimecres. 
Organitza: Unescocat 
Per a més informació: 
http://www.unescocat.org/es/ 
http://www.unescocat.org/fitxer/2503/Talia2011_SOST3.pdf 
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