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La protecció de la biodiversitat 

Aquest mes apareixen en el Butlletí dues informacions en relació amb la protecció de la biodiversitat. D’una banda, ens referim a la decisió de l’Agència 
Europea del Medi Ambient i la Comissió Europea de crear una “base de referència de la biodiversitat”, que ha de servir per al seguiment de les mesures 
encaminades a combatre la pèrdua de biodiversitat. A més, també s’ha posat en marxa una nova plataforma d’informació, BISE, amb la finalitat de 
facilitar l’accés a la informació disponible sobre la natura i la biodiversitat a Europa. Aquestes mesures s’encaminen a millorar la informació disponible, 
element determinant a l’hora de combatre la pèrdua de biodiversitat. 

Això enllaça amb la segona notícia en relació amb aquesta qüestió que recollim aquest mes. Efectivament, el director general de Medi Natural i Política 
Forestal del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, José Jiménez, va assenyalar, en el marc de les IV Jornades de Custòdia del Territori, que es 
van dur a terme a Benia de Onís (Astúries), que la pèrdua de biodiversitat suposa, a nivell global, un cost de 40.000 milions d’euros a l’any, la qual cosa 
equival al 7 per cent de la despesa mundial anual. 

Òbviament, més enllà del cost econòmic, la pèrdua de biodiversitat és una amenaça implícita a la vida i el benestar humans, en la mesura que suposa la 
desaparició de recursos que podrien ser importants a l’hora d’obtenir millores tècniques en terrenys com ara la salut o l’alimentació. Per tot això, 
malgrat que, en moltes ocasions, aquesta qüestió resta oculta per la insistència en altres prioritats en matèria de política ambiental, no s’ha de perdre 
de vista la importància de la conservació de les formes de vida a la Terra, tant pel seu valor intrínsec, com pel seu impacte econòmic i els seus efectes 
en el benestar dels éssers humans en el futur. 

En aquest sentit, com ha destacat Janez Potočnik, comissari de Medi Ambient, en valorar la importància de la nova base europea de referència de la 
biodiversitat, “la pèrdua de biodiversitat no és un fenomen abstracte, sinó que és quelcom d’ara i aquí”. Per això, és necessari avançar en el 
coneixement de la biodiversitat existent i, amb això, en la implementació de polítiques de preservació, al mateix temps que cal treballar en un canvi de 
mentalitat en la línia d’un respecte cap a les formes de vida, que vagi reduint els comportaments paràsits dels éssers humans en relació amb l’entorn, 
lamentablement encara tan comuns. 

 

Juny 2010 

NOTÍCIES  
Unió Europea: 
 
La Convenció Marc de l'ONU de Canvi Climàtic reprèn a Bonn el finançament del clima post 2012. 
Els òrgans subsidiaris i els grups de treball de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic es reuniran des del 31 de maig al 11 de juny a 
Bonn (Alemanya) per a reprendre les negociacions internacionals sobre el règim climàtic internacional a partir de 2012, els mecanismes financers i les 
qüestions que van quedar obertes després de la Cimera del Clima celebrada el passat mes de desembre a Copenhaguen (Dinamarca), de cara a la 
pròxima cita a Cancún (Mèxic). Així, la delegació espanyola, que actuarà en qualitat de Presidència de torn de la Unió Europea, estarà encapçalada per 
la directora general de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí (MARM), Alícia Montalvo. A la reunió 
s'abordaran els aspectes científic tècnics i d'implementació del règim climàtic actual i es concretaran postures sobre el mecanisme financer de la 
Convenció (el Fons per al Medi ambient Mundial) i el Fons d'Adaptació, l'avaluació del Marc de Desenvolupament i Transferència de Tecnologies, les 
emissions del transport marítim-aeri, i diverses qüestions metodològiques relatives al Mecanisme de Desenvolupament Nèt previst pel Protocol de Kyoto. 
En aquest context, se celebraran així mateix les reunions dels grups de treball 'ad hoc' del Conveni, com el Grup per a la consideració de futurs 
compromisos dels països desenvolupats en l'àmbit del Protocol de Kyoto excepte el Grup per a la cooperació a llarg termini, en els quals reprendran les 
negociacions sobre el règim climàtic internacional a partir de 2012. El passat mes d'abril aquests grups van tractar temes de procediment i ara tornaran 
a ser tractades les qüestions on hi ha un major acord, i s'identificaran les qüestions on, després de Copenhaguen, persisteixen les majors discrepàncies i 
que afecten a l'ambició dels compromisos, com els arranjaments institucionals, les eines per a assegurar la transparència del sistema, la forma legal de 
l'acord final i el calendari previst. Els compromisos en matèria de finançament immediat assumits a Copenhaguen pels països desenvolupats rebran una 
atenció singular, encara que aquest aspecte no figura en l'agenda formal de les reunions. També, en un esdeveniment paral·lel la Unió Europea 
presentarà l'informe preliminar de situació el seu compromís d'aportació de 2.400 milions d'euros anuals pel període 2010-2012. El resultat d'aquesta 
reunió marcarà la dinàmica de treball dels pròxims mesos i serà determinant per a avançar les expectatives de cara al Cimera de Cancún (Mèxic) que 
tindrà lloc a finals de 2010.  
Font: 
Fundación Entorno 
http://www.fundacionentorno.org/Notícies/Titulars/Convencion,Marco,Canvi,Climatico,reprèn,Bonn,financiacion,clima,post,2012,1880.htm  
 
Dia Mundial del Medi ambient 2010. “MOLTES ESPÈCIES, UN PLANETA, UN FUTUR”  
El 5 de juny de 1972 es va celebrar per vegada primera el Dia Mundial del Medi ambient (WED, per les seves sigles en anglès) en el marc de la 
Conferència d'Estocolm sobre el Medi ambient Humà, la primera gran reunió internacional sobre el tema mediambiental convocada pel sistema de 
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Nacions Unides. Aquesta commemoració és un dels principals vehicles a través de com l'ONU fomenta una consciència cap a la conservació i l'ús 
sostenible dels recursos naturals i motiva una atenció i acció política. En aquest dia també es pretén proporcionar un rostre humà a la problemàtica 
ambiental i permetre a la gent adonar-se no solament de la seva responsabilitat sinó també de la capacitat que tenen de convertir-se en agents del 
canvi per a assolir un desenvolupament sostenible i equitatiu. També és un dia per a convocar cooperacions entre els grups d'interès o tal vegada, 
encara més correctament, entre totes les espècies que habiten aquest planeta i comparteixen un futur comú. En aquest any 2010 serà Rwanda, un dels 
països de l'Àfrica que està adoptant una transició cap a una economia verda, l'amfitrió internacional del Dia Mundial del Medi ambient, per decisió del 
Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA). Així mateix, el tema d'aquest any és “Moltes Espècies. Un Planeta. Un Futur”, missatge 
que s'enfoca en la importància vital per al benestar de la humanitat i per a les espècies i ecosistemes del planeta. És així com el tema del WED també 
dóna suport l'Any Internacional de la Diversitat Biològica celebrat en aquest 2010. La combinació de la riquesa ambiental de Rwanda, incloent les 
espècies rares i econòmicament importants tals com el goril·la de muntanya, aliat a les pioneres i noves polítiques verdes que el país està implementant, 
és una de les moltes raons del perquè el PNUMA va decidir que Rwanda anés l'amfitrió mundial d'aquesta celebració en 2010. 
 
Veu d'alarma sobre la biodiversitat  
Segons el Secretari General de l'ONU, Ban Ki-moon, la biodiversitat, la gran varietat de vida en la Terra que ens sustenta, es troba en perill. Les 
espècies s'estan extingint al ritme més ràpid mai conegut. La majoria d'aquestes extincions estan vinculades a les activitats humanes que contaminen i 
esgoten 
els recursos hídrics, canviant els hàbitats i degradant i alterant el clima mundial. De les granotes als goril·les, de plantes grans a petits insectes, milers 
d'espècies estan en perill.  
 

El tema d'aquest any per al Dia Mundial del Medi ambient, “Moltes espècies. Un planeta. Un futur”, fa ressò de 
la crida de l'Any Internacional de la Biodiversitat per a detenir aquesta extinció en massa i crear consciència 
sobre la vital importància de les milions d'espècies que habiten en el nostre planeta, els boscos, els oceans, els 
esculls de coral i les muntanyes. “La nostra salut, benestar i el futur sostenible depenen d'aquesta xarxa 
intricada i delicada d'ecosistemes i vida”, va assenyalar el Secretari General de l'ONU. 
 
L'alt funcionari de Nacions Unides va explicar que Rwanda, un petit país en la regió dels Grans Llacs d'Àfrica, 
està guanyant ràpidament una reputació com un pioner verd. Llar de 52 espècies amenaçades, incloent el 
goril·la rar de muntanya, Rwanda està demostrant com la sostenibilitat ambiental es pot ser teixit amb el 
creixement econòmic d'un país”. 
 
 

A pesar dels seus molts desafiaments, incloent la pobresa i la degradació de la terra generalitzada, la cridada “terra dels mil pujols” està treballant per a 
reforestar, abraçar les energies renovables, assolir una agricultura sostenible i desenvolupar una visió ecològica per al futur. Aquest país africà és 
internacionalment reconegut per introduir iniciatives com la prohibició de borses de plàstics, campanyes de neteges ambientals a nivell nacional i el 
desenvolupament d'un corredor de conservació per a ximpanzés.  
 
El president de la República de Rwanda, Paul Kagame, va esmentar que “el Medi ambient, des de la diversitat biològica del país fins al desenvolupament 
de negocis moderns i sostenibles, es troben dintre de la visió de futur de Rwanda. Estem honrats d'actuar com amfitrió del Dia Mundial del Medi 
ambient en nom d'Àfrica i de la comunitat internacional, i visiona mos organitzar una veritable celebració mundial de la diversitat biològica del nostre 
planeta”. 
 
Kigali, la capital de Rwanda, serà el lloc per a aquesta celebració mundial del medi ambient, amb una sèrie d'activitats de diversos dies que inspiraran a 
ruandesos i persones de tot el món a prendre una acció cap al medi ambient. 
 
Un dia per a tornar-se ambientalista  
Les celebracions a Kigali abasten centenars d'esdeveniments que tindran lloc el 5 de juny en tot el món. El PNUMA planeja convertir al WED en la més 
gran celebració mai vista, basats en l'èxit de 2009, quan persones de més de 80 països van registrar la seva activitat en la pàgina d'Internet del Dia 
Mundial del Medi ambient i més de 10.000 ciutadans es van unir a la campanya  “planta arbres amb Twitter”, entre altres assoliments.  
 

Sota el tema “Moltes Espècies, Un Planeta, Un futur”, el WED del 2010 té l'objectiu de mobilitzar més persones 
per al medi ambient durant el 5 de juny, amb una gran varietat d'activitats des de plantació d'arbres en escoles 
fins a neteja comunitària, deixar d'usar carros per alguns dies, competències fotogràfiques sobre biodiversitat, 
viatges per a observar aus, iniciatives per a neteja de parcs, exhibicions, peticions ecològiques, campanyes a 
nivell nacional i més.  
 
La pàgina d'Internet del WED inspirarà, informarà i embolicarà a molta gent a través de la interactivitat, oferint 
suggeriments diaris, informació i estadística en biodiversitat, una plataforma on la gent de tot el món pugui 
registrar les seves activitats, campanyes de xarxes socials i competències, per a assolir així que la gent de cada 
continent se sumeix a aquesta celebració.  
 
 

Des de les estrelles d'Hollywood als escolars, milions de persones en tots els continents portaran a terme accions per al planeta el dia 5 de juny per al 
Dia Mundial del Medi ambient, des de Hong Kong a Abidján, amb neteges de platges, concerts, exposicions, festivals de cinema, esdeveniments 
comunitaris i molt més.  
 
Entre els esdeveniments destacats es troben la presentació de l'informe del PNUMA “Planeta Mort, Planeta Viu-Biodiversitat i Restauració d'Ecosistemes 
per al Desenvolupament Sostenible”; la realització del Festival de cinema ambiental de Torí (Itàlia), amb la projecció de més de 30 documentals i 
curtmetratges sobre el medi ambient; la publicació de l'enquesta mundial de consum ambiental Greendex 2010 de National Geographic; i la presentació 
de l'informe “Perspectives del Medi ambient Mundial” dedicat a Haití.  
 
Tota la informació sobre el Dia Mundial del Medi ambient 2010 pot consultar-se en: 
www.unep.org/spanish/wed/2010/ 
 
Font: 
Ecoestrategia.com 
http://www.ecoestrategia.com/actualidad.html 
 
Medi ambient: Nova estratègia de la Comissió per a obtenir encara més beneficis dels bioresidus  
La Comissió Europea ha presentat avui mesures per a millorar la gestió dels bioresidus en la Unió Europea i aprofitar els seus considerables beneficis 
econòmics i ambientals. Els residus biodegradables de jardí, cuina i aliments representen 88 milions de tones de residus urbans a l'any i poden tenir un 
impacte significatiu sobre el medi ambient. Però també ofereixen bones perspectives com font d'energia renovable i materials reciclats. La Comunicació 
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promou mesures per a alliberar aquest potencial mitjançant la millor utilització possible de la legislació vigent, permetent al mateix temps als Estats 
membres decidir sobre les opcions més adequades a les seves respectives circumstàncies. Així mateix seran necessàries iniciatives de suport a escala de 
la Unió.  
 
El Comissari de Medi ambient, Janez Potočnik, ha declarat el següent: «Ja disposem d'un patrimoni legislatiu significatiu en matèria de bioresidus a la 
UE. Però amb una millor aplicació i control del compliment de la legislació podem aconseguir encara més beneficis dels bioresidus. Això no solament 
contribuirà a la lluita contra el canvi climàtic, sinó que la producció de compost i biogàs de bona qualitat permetrà mantenir sòls sans i retardar la 
pèrdua de la biodiversitat.». 
 
Bioresidus: un potencial desaprofitat  
Una avaluació realitzada per la Comissió ha posat de manifest els importants beneficis econòmics i ambientals que es deriven d'una millor gestió dels 
bioresidus a la Unió Europea.  
 
La Comunicació ofereix recomanacions sobre la manera d'aprofitar plenament aquests beneficis. Entre els plantejaments més prometedors figuren la 
prevenció dels bioresidus i el tractament biològic amb producció de compost i biogàs. La principal amenaça ambiental dels bioresidus és la producció de 
metà, gas d'efecte hivernacle 25 vegades més potent que el diòxid de carboni. Si es maximitzés el tractament biològic dels residus, el benefici més 
visible i significatiu seria evitar unes emissions de gasos d'efecte hivernacle, al voltant de 10 milions de tones equivalents de CO2 en 2020.  
Al voltant d'un terç de l'objectiu de la UE per al 2020 en matèria d'energies renovables en els transports podria arribar-se a utilitzant biogàs produït a 
partir de bioresidus, mentre que el 2% de l'objectiu global d'energies renovables de la UE podria aconseguir-se si tots els bioresidus es transformessin 
en energia. 
 
La utilització de compost i digesta de bona qualitat procedents de la digestió anaeròbica permetria millorar l'eficiència de l'ús dels recursos, substituint 
parcialment els fertilitzants minerals no renovables i mantenint la qualitat dels sòls de la Unió.  
La plena aplicació de les polítiques vigents, protegida per una millor gestió dels bioresidus, tindria uns beneficis ambientals i econòmics estimats entre 1 
500 i 7 000 milions d'euros, en funció de l'ambició de les polítiques de prevenció i reciclatge. 
 
Accions prioritàries  
Segons l'anàlisi de la Comissió, no existeixen llacunes en les polítiques de la UE que puguin impedir als Estats membres prendre les mesures adequades. 
Els progressos realitzats en diversos Estats membres indiquen que la legislació vigent en matèria de residus constitueix una base excel·lent per a una 
gestió avançada dels bioresidus. Per aquest motiu, és necessari utilitzar plenament les eines disponibles i aplicar-les de forma rigorosa, si escau, en tots 
els Estats membres. 
Entre les mesures prioritàries figuren un control estricte del compliment dels objectius relatius al desviament de bioresidus dels abocadors i una aplicació 
adequada de la jerarquia de residus i altres disposicions de la Directiva Marc de Residus, donant prioritat a l'establiment de sistemes de recollida 
selectiva.  
 
Les iniciatives de suport de la UE, com l'elaboració de normes per al compost, seran fonamentals per a accelerar els progressos i garantir unes 
condicions equitatives en tota la Unió. Això suposarà l'establiment d'orientacions i indicadors específics per a la prevenció dels bioresidus amb possibles 
objectius vinculants en el futur, així com normes i orientacions sobre el compost en relació amb l'aplicació i l'avaluació del concepte de cicle de vida en 
el sector dels residus.  
 
La gestió dels bioresidus en els Estats membres  
Les polítiques nacionals de gestió de bioresidus són molt diverses: alguns Estats membres han adoptat poques mesures mentre que uns altres disposen 
de polítiques ambicioses en aquest àmbit. 
 
Els beneficis ambientals i econòmics dels diferents mètodes de tractament dels bioresidus depenen de les condicions locals, com la densitat de població, 
el clima i les infraestructures. El compostatge i la digestió anaeròbica constitueixen les opcions ambientals i econòmiques més prometedores per als 
bioresidus la generació dels quals no pugui evitar-se. No obstant això, una condició prèvia important és la bona qualitat del material d'entrada d'aquests 
processos. En la majoria dels casos, la millor manera d'aconseguir això seria mitjançant la recollida selectiva dels bioresidus. Ja existeixen sistemes 
summament eficients basats en la separació dels diferents fluxos de bioresidus a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya (Catalunya), Itàlia (algunes 
regions), Luxemburg i els Països Baixos. 
 
La Comunicació sobre els bioresidus està disponible a l'adreça següent:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm 
 
Font: 
Servei de premsa de la UE 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/578&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 

 
La Unió Europea combat amb dues noves armes la pèrdua de biodiversitat 

 
L'Agència Europea de Medi ambient i la Comissió Europea també han creat una "base de referència de la 
biodiversitat" que poden utilitzar els responsables polítics i que presenta un panorama global de l'estat actual de la 
biodiversitat.  
 
La base de referència servirà per al seguiment dels nous esforços per fer front a la pèrdua de biodiversitat, així 
com per a determinar i mesurar clarament les tendències a partir de 2010. Segons Janez Potočnik, Comissari de 
Medi ambient, "la pèrdua de biodiversitat no és un fenomen abstracte, sinó que és una mica d'aquí i ara.  
 
A l'indicar-nos exactament en quina situació estem, aquestes importants noves eines ens ajudaran a examinar les 
nostres actuacions i a prendre noves mesures tangibles per fer front a la pèrdua de biodiversitat i recuperar-la allí 
on sigui possible". 
 

 
Per la seva banda, la professora Jacqueline McGlade, Directora Executiva de la AEMA, ha declarat que "la dificultat radica en traduir tots els 
coneixements i dades sobre la biodiversitat disponibles en la base de referència i BISE al llenguatge quotidià per a mobilitzar a les comunitats i als 
particulars. No podem pensar en fer front veritablement a la pèrdua de biodiversitat sense la seva participació i compromís personals".  
 
Una base de referència 
 
Una de les raons adduïdes per a explicar per quines causes Europa no ha encertat e enfrontar la pèrdua de biodiversitat per a 2010 han estat les 
diferències en els coneixements disponibles sobre l'estat de la biodiversitat a Europa.  
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La base de referència persegueix solucionar aquest problema aportant als responsables polítics un punt de partida per mesurar l'estat de la biodiversitat 
en la UE. El nou instrument facilita un marc que articula els vincles entre les xifres de les espècies, la situació dels hàbitats i els serveis ecosistèmics i 
utilitza dades i xifres sòlides científicament i que han estat validades o sotmeses a revisió independent en els Estats membres.  
 
La informació sobre les espècies i els hàbitats es dividirà segons els tipus principals d'ecosistemes (costes, aiguamolls, prades, boscos, etc.) i, si escau, 
s'actualitzaran les dades cada any per a documentar històricament de forma clara els progressos registrats. El que és més important, és que la base de 
referència també proporcionarà informació sobre els serveis ecosistèmics.  
 
L’instrument anunciat s'ultimarà abans d'acabar l'any en relació amb els objectius fixats de la pròxima revisió de la política sobre biodiversitat de la UE. 
BISE, és una nova plataforma d'informació de la biodiversitat per a Europa. BISE és un portal d'informació pensat per a facilitar l'accés a la informació 
disponible sobre la naturalesa i la biodiversitat, presentant les dades existents de manera molt més completa que abans.  
 
A més d'informació sobre la política i la legislació de la UE en l'àmbit de la naturalesa, proporciona una documentació molt completa sobre la situació del 
medi ambient i dels ecosistemes de la UE i sobre les amenaces que pesen sobre ells, informació sobre la investigació en matèria de biodiversitat en curs 
en tota la UE i accés a les dades dels informes dels Estats membres sobre la biodiversitat a aquest efecte d'estimular una major cooperació. 
 
 
Font: 
Fundación Entorno 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Union,Europea,combate,nuevas,armas,perdida,biodiversidad,1896.htm 

 
Vida artificial, encara no!  
Craig Venter no ha creat una cèl·lula 100% sintètica, però obre possibilitats en diversos camps, fins i tot en el mediambiental 
La "primera vida artificial de la història" no s'ha creat encara, malgrat algunes notícies exagerades donades en els últims dies.  
 
Craig Venter ha assolit que una cèl·lula funcioni amb un genoma sintetitzat en el seu laboratori.  
L'avenç tècnic és considerable, això sí, i obre possibilitats en diversos camps, fins i tot en el mediambiental, com el disseny de 
nous medicaments, biocombustibles o sistemes per a combatre el canvi climàtic.  
 
Alguns investigadors consideren que aquest tipus d'avanços són prometedors, però la creació d'una autèntica vida artificial 
necessita més treball. Per la seva banda, altres experts recorden la falta d'acord a l'establir què és una forma de vida sintètica, així 
com els seus possibles perills 
 
Font:                                                                                         
Consumer Eroski Medio ambiente.  
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/05/26/193311.php 
 
La comunitat internacional dona 4.000 milions de dòlars per a lluitar contra la desforestació 
Greenpeace ha donat la benvinguda a l'anunci realitzat ahir a Oslo per part de set països desenvolupats de donar 4.000 milions de dòlars per a la lluita 
contra el canvi climàtic produïda per la desforestació, problema responsable de gairebé el 20% dels gasos d'efecte hivernacle. En aquest context, 
Greenpeace també valora positivament el compromís anunciat pel president d'Indonèsia d'establir una moratòria de nous permisos de desforestació de 
la selva i boscos de turbera, com un primer pas cap a l'objectiu d'aquest país de reduir el 41% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquesta 
moratòria ha estat una condició prèvia per a l'acord signat entre els Governs d'Indonèsia i Noruega perquè aquest doni 1.000 milions de dòlars.  
 
No obstant això, la desforestació continua tret que la mesura no sigui d'aplicació immediata i la desforestació no es faci extensible a totes les 
concessions i permisos existents, i no només les concessions futures. En aquest sentit, Greenpeace recorda que més d'un milió d'hectàrees de bosc 
tropical poden ser desforestades ja que han quedat fora de l'acord entre el Govern indonesi i el noruec.  
 
“Indonèsia ha donat un pas en la direcció correcta, però no és suficient. El Govern ha autoritzat la desforestació de milions d'hectàrees de selves per 
part del sector de l'oli de palma i del paperer, i aquestes concessions han de ser incloses en la moratòria perquè la mesura tingui realment un impacte”, 
ha declarat Yuyun Indradi, assessor polític de Greenpeace en el Sud-est Asiàtic. 
 
La creació del fons per a la lluita contra la desforestació és el primer gran acord per a reduir les emissions procedents de la desforestació i degradació 
(REDD) des de la fallida Cimera de Copenhaguen del desembre de 2009.  
 
Greenpeace considera que el mecanisme REDD ha d'establir estrictes salvaguardes per a protegir la biodiversitat i els drets de les comunitats indígenes 
que viuen en els boscos. El fons ha de ser utilitzat per a frenar la desforestació i no per a finançar activitats forestals o per a fomentar l'avanç de les 
plantacions agrícoles o forestals.  
 
Font: 
Greenpeace España 
http://www.greenpeace.org/espana/news/100528-01 

 
Espanya:  
 
La pèrdua de la biodiversitat suposa un cost anual de més de 40.000 milions d’euros, segon el MARM. 
El director general de Mitjà Natural i Política Forestal del Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí, José Jiménez, ha assenyalat que aquest cost 
econòmic equival al 7 per cent de la despesa mundial a l'any.  
 
Així ho ha expressat durant la seva participació en la cloenda de les IV Jornades de Custòdia del Territori, celebrades en Benia de Onís (Astúries), en la 
qual ha afegit que "independentment de l'econòmic, la biodiversitat té un valor intrínsec, que només es pot conservar si es pensa globalment i es 
treballa localment".  
 
La cloenda d'aquesta trobada, que ha reunit a més de 120 experts de tota Espanya per a reflexionar sobre aquesta estratègia de conservació, ha contat 
amb la participació del president del Fons per a la Protecció dels Animals Salvatges, Roberto Hartasánchez, i el director general de Biodiversitat i 
Paisatge del Principat d'Astúries, José Félix García. 
Durant la cloenda, els sectors representats en aquestes jornades, caçadors, agricultors, ramaders i conservacionistes, han presentat les conclusions de 
la trobada, informa la Fundació Félix Rodríguez de la Font.  
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Comparteixen que el principal repte de futur de la custòdia del territori és l'adaptació a l'àmbit autonòmic dels aspectes reconeguts en la Llei estatal de 
Patrimoni i Biodiversitat i el seu desenvolupament reglamentari com ja es fa a València, Catalunya, Murcia i Andalusia. Un altre dels reptes plantejats és 
desenvolupar de forma normativa la figura de reserva natural privada per a vincular a llarg termini els projectes de conservació. 

 
Consideren necessària la creació d'una política fiscal que incentivi i reconegui les bones pràctiques ambientals en 
benefici de la biodiversitat realitzades per aquests sectors, dignificant la seva funció.  
 
Estimen que la política agrícola comuna de la Unió Europea ha d'apostar amb major èmfasi pel "benefici 
agroambiental" generat i les Comunitats Autònomes han de reforçar els contractes territorials d'explotació, com 
eina eficaç per al desenvolupament rural sostenible.  
Creuen que el compromís d'agricultors i caçadors amb la conservació pot significar un valor afegit de cara a la 
competitivitat dels seus productes en el mercat i reconeixen que la caça sostenible equilibra la conservació de la 
biodiversitat i el desenvolupament socioeconòmic local.  
 

Així mateix, adverteixen que existeix una excessiva burocratització dels processos referits a la tasca d'agricultors, ramaders i caçadors. Per als 
participants en aquestes jornades és viable la creació de fòrums regionals que involucrin a totes les empreses en la conservació de la biodiversitat del 
seu territori.  
 
Estimen necessari que l'administració estatal i autonòmica generi instruments per a promocionar la custòdia, encara que aclareixen que resultaria 
perillosos voler regular-la a l'excés, ja que podria perdre una de les seves virtuts, la seva capacitat d'adaptació a les diferents realitats. 
Finalment, constaten una confiança creixent entre els diferents sectors, traduïda en aliances que poden liderar un "procés de sostenibilitat al que han de 
necessàriament afegir-se les administracions públiques".  
 
Font:  
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Els grups ecologistes proposen a foment estalviar més de 8.000 milions en autovies 
Amb més de 13.500 km, Espanya és ja el país europeu amb més quilòmetres d'autovies. Gran part de les projectades en el Pla Estratègic 
d'Infraestructures i Transport (PEIT) presenten poca intensitat del tràfic, un fet que fa que moltes d'elles apareguin pràcticament buides a qualsevol 
hora del dia.  
 
Segons Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEU/BirdLife i WWF, això suposa un malbaratament dels diners públics en època de crisi, 
pel que demanen al Govern que retalli les despeses en nous projectes d'autovies, i els redistribueixi en altres serveis més necessaris, com el 
reacondicionamient de carreteres ja existents, o la modernització del transport col·lectiu i de mercaderies.  
 
Les principals organitzacions de defensa de la naturalesa coincideixen amb l'anàlisi realitzada ara pel Ministre de Foment: “A Espanya s'han construït 
moltes autovies sense atendre a la previsió d'utilització, la rendibilitat i els costos de manteniment, ni la necessitat de reducció de les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle”. Per això, aporten una llista de projectes que s'haurien de desestimar definitivament, tant per la seva falta de viabilitat financera, 
com per la seva poca demanda i el seu gravíssim impacte ambiental.  
 
La major part de les obres projectades en el PEIT no s'acosten a la densitat de tràfic mínima necessària per a plantejar un desdoblament (10.000 
vehicles/dia, segons el PEIT). Però, a més, està previst executar molts d'aquests projectes en algunes de les zones de major patrimoni natural 
d'Espanya.  
 
En aquest sentit, les organitzacions exigeixen al Govern que doni un gir radical a la seva política de transport, i la condueixi cap a un model de gestió de 
la demanda, en el qual prevalguin les necessitats reals de la societat: evitar la creació d'autovies infrautilitzades, millorar la xarxa de carreteres estatals, 
invertir en un transport públic i de mercaderies eficient i de qualitat i protegir la riquesa natural del país.  
 
En resum, demanen al Govern que aposti per una política de transport econòmica i socialment viable, que a més compleixi els compromisos que té 
Espanya a escala europea i internacional en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.  
 
Les organitzacions han concretat una llista de les principals autovies que haurien de desaparèixer dels plans actuals, a fi de reduir simultàniament el 
malbaratament de fons públics i l'impacte ambiental. Aquest llistat inclou autovies com la Cuenca-Teruel, la Ciudad Real-Còrdova, la Càceres-Badajoz, 
l'Espina-Ponferrada o l'autopista Dos Mars a Cantàbria.  
 
Més informació:  
 
10 raons ambientals i econòmiques per a parar la construcció de noves autovies a Espanya (Inclòs llistat de les 10 autovies amb menys tràfic i més 
impacte ambiental amb mapa i gràfics) http://www.greenpeace.org/espana/reports/10-05-28.  
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La Gravera “El Pont” rep el Primer Premi Europeu al Desenvolupament Sostenible en Biodiversitat de l'Associació Europea de 
Productors d'Àrids (UEPG). 
Aquesta gravera de Holcim és un aiguamoll visitat cada any per més de 45.000 aus de 200 espècies distintes, entre les quals es troben quatre en perill 
d'extinció. 
 
Una explotació minera espanyola, La Gravera El Pont de Holcim Espanya, ha estat guardonada amb el Primer Premi Europeu 2010 al Desenvolupament 
Sostenible en la Categoria Biodiversitat atorgat per l'Associació Europea de Productors d'Àrids (UEPG). 
 
Amb aquest guardó, la UEPG reconeix a Holcim el treball realitzat en el procés de recuperació de l'hàbitat natural de la conca del ric Jarama, gràcies al 
qual la gravera s'ha convertit en un aiguamoll de gran riquesa faunística, pel qual passen anualment més de 45.000 aus de 200 espècies, entre les quals 
hi ha fins i tot quatre espècies en perill d'extinció.  
 
La tasca restauradora realitzada en la Gravera El Pont havia estat reconeguda ja en diverses ocasions; així l'explotació conta amb el Primer Premi de 
Gestió Mediambiental atorgat per l'Associació de Fabricants d'Àrids de Castella-La Manxa en 2008 i el Primer Premi Nacional al Desenvolupament 
Sostenible en la categoria de Biodiversitat, atorgat per la Federació d'Àrids (FdA) en 2009; a més la Gravera El Pont ha rebut altres reconeixements pel 
seu acompliment ambiental, com per exemple, la seva inclusió en una Zona d'Especial Protecció de les Aus per part de la Junta de Castella-La Manxa. 
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Els Premis Europeus de Desenvolupament Sostenible de la UEPG es van crear en 1997 amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques de restauració i 
cura de l'entorn que porten a terme les companyies fabricadores d'àrids integrades en aquest organisme.  
 
El compromís de Holcim Espanya amb el medi ambient fa que la companyia dediqui importants esforços i recursos a la restauració i reforestació de les 
àrees explotades. En aquest sentit, Holcim ha publicat recentment el llibre “Gravera El Pont: Un negoci sostenible / A sustainable business” en el qual 
s'explica el model de gestió que la companyia desenvolupa en aquesta gravera i que es basa a compatibilitzar l'extracció d'àrids de manera segura i 
rendible amb el respecte al medi ambient.  
 
En les 180 hectàrees de la Gravera El Puente Holcim ha creat un entorn adequat per a les aus gràcies a les tasques de restauració, que inclouen creació 
d'illots i zones adequades per a la reproducció, així com reforestació de l'entorn de les llacunes. Entre les aus presents en la gravera, s'han identificat un 
total de19 espècies reproductores. Les espècies més nombroses són la gavina reidora, el anade real, el porró comú, la focha comuna i la cigüeñuela. A 
més, s'han identificat altres espècies molt rares com la gavina cabecinegra, que només criatura en l'Albufera de València i en el Delta de l'Ebre, i de la 
qual només hi ha 20 parelles a tota Espanya.  
 
Font:  
Fundación Entorno 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Gravera,Puente,recibe,Primer,Premio,Europeo,Desarrollo,Sostenible,Biodiversidad,Asociacion,Europ
ea,Productores,Aridos,UEPG,1877.htm 

  
Mig centenar de països impulsen la col·laboració mundial en la reducció de la desforestació en les regions en desenvolupament 
Espanya aportarà 25 milions d'euros en 2010 a diferents projectes relacionats amb la degradació dels boscos 
La Conferència Internacional sobre el Clima i Boscos ha reunit a Oslo (Noruega) a representants de més de 50 països per a impulsar la col·laboració 
mundial en la reducció de la desforestació i la degradació forestal en els països en desenvolupament.  
 
Espanya ha defensat el paper clau dels boscos per a reduir les emissions de CO2 i ha anunciat per a 2010 l'aportació de 25 milions d'euros a diferents 
projectes relacionats amb aquesta matèria. Les emissions causades per la desforestació, sobretot en boscos tropicals, representen el 20% de les 
emissions antropogèniques globals del planeta.  
 
La reducció d'emissions per la desforestació i la degradació de boscos (REDD+) en països en desenvolupament contribuiria a mantenir l'augment de la 
temperatura global per sota dels dos graus centígrads sobre els nivells preindustriales i permetria complir l'objectiu de la Convenció Marc de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).  
 
Espanya, representada a Oslo per Teresa Ribera, secretària d'Estat de Canvi Climàtic, va recordar el seu suport a la inclusió d'accions de REDD+ en la 
lluita contra el canvi climàtic. Aquesta iniciativa permetrà que molts països, les emissions dels quals són poc importants en altres sectors econòmics, 
participin en la mitigació del canvi climàtic de manera activa. "És necessari acordar un finançament a curt termini i comprometre's a explorar 
mecanismes de finançament a llarg termini", va exposar Ribera. Per això, Espanya s'ha compromès al finançament primerenc amb l'aportació de 375 
milions per al període 2010-12, dels quals el 20% (75 milions d'euros) seran destinats a les iniciatives REDD, va apuntar. Per a l'any 2010 Espanya té 
previst destinar 25 milions al programa UNREDD (Programa Col·laboratiu de Nacions Unides per a reduir emissions derivades de la desforestació i la 
degradació de boscos en països en desenvolupament), el Fons de Medi ambient Mundial (GEF, en les seves sigles en anglès) i també al projecte 
equatorià del parc ITT Yasuní, va detallar. Els resultats de la trobada mostren que l'acció concreta en la lluita contra el canvi climàtic és "possible", va 
afirmar.  
 
"L'exemple dels compromisos arribats en REDD és un al·licient per a fer possibles altres experiències similars en adaptació, mitigació i generació 
d'energia més netes d'emissions a escala global", va destacar la secretària d'Estat.  
 
Espanya ja participa en iniciatives de REDD a través de l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament (AECID) per a donar suport la gestió dels parcs nacionals i les reserves de la biosfera en un escenari de desenvolupament 
sostenible a Senegal, Guinea Bissau, República Democràtica del Congo i Indonèsia, o en el Fons del Partenariado Forestal de Carboni del Banc Mundial, 
entre altres organismes internacionals.  
 
Font:  
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Les emissions espanyoles de gasos d'efecte hivernacle durant 2009 van caure un 8,2% 
El nostre país torna als valors registrats en l'any 1999   
Les dades provisionals d'emissions a Espanya, donats a conèixer per la secretària d'Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i 
Marí (MARM), Teresa Ribera, mostren que durant 2009 es van abocar a l'atmosfera 372,4 milions de tones de gasos d'efecte hivernacle, un 8,2% menys 
que en 2008. Aquest descens torna a situar al nostre país en els valors que es registraven en 1999. Aquesta caiguda de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle de 2009 s'associa amb la "activitat econòmica actual" i amb un "canvi significatiu en el patró cultural", va explicar Ribera.  
 
La tendència a la baixa de les emissions dels dos últims anys ha permès aproximar-se als índexs de referència del 15% establert en el Protocol de 
Kyoto. Les dades d'emissions de 2009 situen a Espanya en un 28,5%, mentre que en 2008 els índexs d'emissions van ser del 40%. Per al període 2008-
2012, la previsió del Govern espanyol és arribar a els 137% de mitjana d'emissions de CO2 totals i complir així els objectius de Kyoto. La tendència de 
disminució d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a Espanya s'ha mantingut a més en el primer quadrimestre de 2010, segons la secretària d'Estat. 
Durant aquest període, la generació d'electricitat ha crescut un 5%, mentre que les emissions han caigut un 20%, a causa de la disminució de l'ús del 
carbó, la situació meteorològica (augment de les precipitacions) i l'augment de l'energia eòlica.  
 
No obstant això, a pesar del canvi "tan substancial" en la producció d'energia, la caiguda d'emissions pot no mantenir-se durant els pròxims anys. Quan 
es recuperi l'activitat industrial, "és difícil pensar que es produeixin les caigudes dels últims anys", va apuntar Ribera.  
 
Les principals caigudes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle s'han registrat en l'àmbit de l'energia (electricitat, transport i processos industrials) i 
han tingut "molt a veure" amb el sector de la construcció, va destacar la secretària d'Estat. Les emissions de CO2 degudes a la generació d'electricitat 
van disminuir en 2009 un 15,3% pel que fa a 2008. Les emissions de combustió industrial van baixar un 9,9% mentre que els processos industrials 
sense combustió ho van fer un 21,7%. Quant al transport per carretera, les emissions de CO2 van descendir un 5,8% en 2009, segon any consecutiu 
amb caigudes. La disminució en altres maneres de transport va ser del 3,5%.  
 
No obstant això, les emissions van augmentar un 18,5% en l'ús de dissolvents i altres productes (sobretot, substàncies de l'anestèsia i altres productes 
farmacèutics), encara que en termes absoluts només representen el 2,4% del total de les emissions. Les emissions també es van incrementar en el 
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tractament i eliminació de residus (un 3,5%), que representen el 4,7% de les emissions totals. En l'agricultura no hi ha hagut gairebé variació 
d'emissions de 2008 a 2009.  
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Espanya aprova onze nous projectes de reducció d'emissions de CO2 en tercers països  
Aquestes iniciatives generaran una reducció mitja anual d'emissions de 420.695 tones de CO2 
L'Autoritat Nacional Designada (AND) per als Mecanismes basats en projectes del Protocol de Kyoto, en la seva reunió número 22, ha aprovat la 
participació voluntària d'Espanya en onze nous projectes de reducció d'emissions de CO2 en tercers països. Segons les estimacions realitzades, aquestes 
iniciatives generaran un total de reducció mitja anual d'emissions de 420.695 tones de CO2 equivalent (tCO2i), el que suposa un total de 1.046.649 
tCO2i durant el primer període de compromís que finalitza en 2012.  
 
Amb aquests nous projectes de participació voluntària, la AND ha aprovat un total de plans, que suposen una reducció mitja anual de 30,1 milions de 
tCO2i i 151,08 milions de tones de CO2 equivalent durant el primer període del compromís de Kyoto, durant el període 2008-2012, va destacar el 
Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí (MARM).  
 
Entre els plans que han rebut el vistiplau figura un projecte de "Gas de farciment sanitari i conversió de residus en energia", en l'abocador de la ciutat 
de Cebú (Filipines), presentat per Endesa Generació; així com diverses iniciatives d'Aplicació Conjunta a Espanya, com el "Projecte de subministrament 
de N2O de Fertiberia Puertollano II a Espanya"; el "Projecte de subministrament de N2O de Fertiberia Sagunt a Espanya"; i el "Projecte subministrament 
de N2O de Fertiberia Avilés a Espanya", presentats per Fertiberia, N.Serve i Jonson Matthey.  
 
D'igual manera, es portarà a terme un projecte de distribució de bombetes de baix consum per Electrogaz a Rwanda, presentat pel banc Mundial per al 
Fons de Carboni per al Desenvolupament Comunitari (CDCF); i un programa d'Activitats (PoA) de compostatge de residus municipals d'Uganda i del 
projecte MDL del PoA (CPA) corresponent a la municipalitat de Jinga, presentat per CDCF.  
 
Entre els últims plans ratificats també figuren diversos projectes presentats pel banc Asiàtic de Desenvolupament per al Fons de Carboni d'Àsia Pacífic 
(APCF), com un projecte energètic de biogàs de Chao Khun, de biogàs de Jiratpattana i Kitroongruang, de Biogàs de TBEC en Tha Chang o el projecte 
eòlic agrupat de petita escala de 7.5 MW en el districte de Sangli, Maharashtra i Índia.  
 
El departament dirigit per Elena Espinosa va assenyalar que amb aquestes onze iniciatives, es manté la prioritat donada per Espanya als projectes 
d'energies renovables, que suposen el 54% del total. Des del punt de vista geogràfic, la regió asiàtica és la més representada, seguida per la regió 
llatinoamericana.  
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Greenpeace aplaudeix la decisió de Abengoa de rebutjar l'oli de palmell procedent de la desforestació 
Greenpeace felicita a Abengoa Bioenergia, productora de biocarburants, per la decisió d'excloure de la seva cadena de subministrament d'oli de palmell, 
utilitzat per a la fabricació de biodiésel, al Grup Sinar Mas. La decisió de l'empresa es produeix mesos després que Greenpeace informés a Abengoa del 
greu impacte ambiental que causen les activitats del Grup Sinar Mas. “Abengoa ha donat avui un pas molt important, pas que haurien de seguir els 
altres fabricants de biodiesel a Espanya”, ha declarat Miguel Ángel Soto, responsable de la Campanya de Boscos i Clima.  
 

“És inadmissible que perquè els europeus reduïm les nostres emissions de CO2 s’hagin de destruir 
extensos boscos tropicals en països com Indonèsia, el que implica, a més, l'alliberament d'ingents 
quantitats de carboni a l'atmosfera”.  
 
Segons el comunicat fet públic avui per Abengoa Bioenergia, la mesura romandrà vigent fins que 
Sinar Mas demostri que compleix íntegrament amb la política de sostenibilitat social i 
mediambiental implantada per l'empresa espanyola.  
 
El Grup Sinar Mas és el major productor d'oli de palma i de paper d'Indonèsia. Posseeix 406.000 
hectàrees de plantacions de palma, la major part d'aquestes terres s'han obtingut després de 
dràstics processos de desforestació i de drenatge de turberes riques en carboni, per al que s'ha 
desplaçat a nombroses comunitats indígenes i s'ha destruït l'hàbitat d'espècies com el orangutan. 
El Grup també té una terrible petjada ambiental en la seva producció de paper i pasta, el que ha 
provocat que un bon nombre d'empreses rebutgen fer negocis amb el seu subsidiària Asian Pulp 
and Paper (APP).  

 
A causa del gran impacte ambiental de la seva activitat, la multinacional Unilever va cancel·lar el seu contracte de 30 milions dòlars amb el Grup Sinar 
Mas a la fi de 2009, mentre que Kraft va fer el propi a principis de 2010. Sainsbury's i Shell també han declarat que no va a comprar oli de palma de 
Sinar Mas. La decisió de Abengoa Bioenergia es produeix en un moment en el qual Greenpeace desenvolupa una campanya per a demanar a Nestlé que 
trenqui les seves relacions comercials amb Sinar Mas, un dels seus proveïdors d'oli de palmell utilitzat en la fabricació de xocolates com el KitKat.  
 
“El sector privat ha de seguir els passos de Abengoa i rebutjar les matèries primeres, oli de palma o paper, procedents de la desforestació”, ha afegit 
Soto. “Esperem que altres productors de biodiésel, com Acciona o Infinita Renovables, donin aquest mateix pas”. 
 
Font: 
Greenpeace España. 
http://www.greenpeace.org/espana/press/comunicados/100510-17 
 
Catalunya: 

 
Catalunya acull el primer naixement d'un voltor negre en més d'un segle. És la primera cria nascuda després de l'extinció de l'espècie 
al Pirineu català  

 7

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/05/27/193376.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/05/24/193323.php
http://www.greenpeace.org/espana/press/comunicados/100510-17
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Un projecte de reintroducció del voltor negre iniciat en 2007 al Pirineu de Lleida ha aconseguit el naixement del primer exemplar de l'espècie a 
Catalunya des de fa més d'un segle. És la primera cria nascuda després de l'extinció de l'espècie, que ha succeït "abans del previst", van informar des 
de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat.  
 
El naixement va tenir lloc diumenge passat 25 d'abril en la Reserva Nacional de Boumort, on viuen la major part del temps les 16 aus censades en 
l'actualitat. El nou voltor descendeix de dos exemplars reintroduits fa tres anys. L'àrea de reintroducció, compresa entre les comarques del Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà i Alt Urgell, acull ara tres parelles estables formades durant aquesta primavera, la primera de les quals ha assolit completar amb èxit el 
cicle reproductor.  
 
La Conselleria va destacar que el Pirineu català es converteix d'aquesta forma en l'única regió d'Europa on nien les quatre espècies carronyeres del 
continent: el trencalòs, el voltor negre, el alimoche i el voltor comú. A més, crien en la zona altres espècies de rapaços que també s'alimenten de 
carronya, com el milà real i el milà negre. Medi ambient va subratllar l'èxit de la reintroducció en un any declarat com l'Any Internacional de la 
Biodiversitat per part de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), i el del voltor negre com Ocell de l'Any per part de la Societat Espanyola 
d'Ornitologia (SEU) i BirdLife. El projecte ha comptat amb la promoció de Caixa Catalunya, el Grup per a la Rehabilitació de la Fauna Autòctona i els 
seus Hàbitats (Grefa), a més de la "importantíssima col·laboració" de la Junta d'Extremadura.  
 
Font:   
Consumer Eroski Medio ambiente.  
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/05/05/192904.php 
 
Catalunya disposa del primer pla d'infraestructures de gestió de residus municipals  
Els documents aprovats són el Programa de gestió de residus municipals (PROGREMIC), el de residus industrials (PROGRIC) i el de residus de la 
construcció (PROGROC), així com el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals (PTSIRM). Aquesta aprovació, per part del 
Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, és el primer pas d’un tràmit que ha de finalitzar amb l’aprovació per Decret del Govern de la 
Generalitat. 
 
El PROGREMIC concreta el model català de gestió de residus municipals, que té per finalitat generar menys residus i recuperar-ne més. Actualment 
Catalunya recull selectivament el 34% dels residus municipals que genera, una dada molt per sobre de la resta de l’Estat (17%) i de la mitjana dels 
països europeus de la OCDE (30%). Els eixos fonamentals del programa són el foment de la prevenció, l’augment i extensió territorial de la recollida 
selectiva i el tractament de tots els residus que no són objecte de recollida selectiva. Els objectius que marca s’avancen als proposats per la directiva 
europea, ja que  el PROGREMIC aposta per situar l’índex de recuperació de materials (reciclatge) a Catalunya en el 48% l’any 2012, garantint que 
podrem complir amb la normativa europea, que el situa en el 50% l’any 2020; l’altre principal objectiu és disminuir la generació de residus per càpita en 
un 10% respecte de 2006. Els reptes que planteja el programa són ambiciosos, però assolibles donat l’alt grau de sensibilització i implicació de la 
ciutadania i les actuacions de les diferents administracions en aquest àmbit. 
 
El Pla territorial d’infraestructures de gestió de residus municipals s’ha desenvolupat d’acord amb la normativa de residus aprovada per unanimitat al 
Parlament l’any 2008, i és el primer Pla d’aquestes característiques que s’aprova a Catalunya. Preveu 109 accions concretes arreu del territori, algunes 
de millora en plantes existents i altres de construcció de construcció de noves instal·lacions. Això suposa garantir la suficiència de plantes per a la gestió 
d’aquest tipus de residus amb criteris de proximitat i suficiència. El Pla territorial d’infraestructures estableix els paràmetres generals perquè, 
posteriorment i amb la participació dels ens locals, es concreti cada actuació en el territori, ja que són els ens locals els qui tenen les competències de 
recollida i tractament de residus municipals. 
 
El Programa de gestió de residus industrials (PRGRIC) planteja situar l’índex de recuperació en el 80% l’any 2012. Algunes de les actuacions que preveu 
són la millora de la separació en origen, reduir el volum de residus que van a dipòsit i promoure la recuperació de sòls contaminats.  
  
El Programa de gestió de residus de la construcció i demolició (PROGROC) fixa com a objectiu reciclar el 50% d’aquests residus a través de sensibilitzar 
tots els agents implicats i implantar un model de gestió més eficient i facilitador, entre d’altres accions. 
 
Les instal·lacions de nova construcció del Pla territorial d’Infraestructures suposen una inversió de l’entorn dels 984 milions d’euros; i les millores i altres 
actuacions en les plantes existents de gairebé 203 milions d’euros. El Pla territorial d’infraestructures serà una font de creació d’ocupació, en 
concordança amb la normativa europea que aposta per fomentar el mercat del reciclatge. Així, el Pla territorial generarà 5.000 llocs de treball arreu de 
Catalunya durant la fase d’execució, i posteriorment 2.500 més (directes i indirectes) en l’explotació de les diferents instal·lacions. D’altra banda, els 
programes de gestió de residus suposen una inversió pública de 1.287 milions d’euros i una inversió privada de 170,5 milions d’euros. 
 
Els programes i el Pla territorial serviran per dotar Catalunya d’una gestió moderna i eficient dels residus que genera, situant-nos en la línia dels països 
més avançats en aquesta matèria a escala europea.  
 
Font:  
Generalitat de Catalunya 
http://mediambient.gencat.net/esp/el_departament/sala_de_premsa/notes/GESTI_RESIDUSMUNICIPALS.jsp?ComponentID=169041&SourcePageID=30
75#1 
 
El Parc Natural del Delta de l'Ebre aprova un pressupost de 2,5M d'euros per al 2009. 
La Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre ha aprovat el programa d'actuacions i pressupost per a aquest any, en la reunió que s'ha fet aquest 
matí en l'edifici del Ecomuseu a Deltebre (Baix Ebre).  La Junta ha aprovat un pressupost de 2.548.866,61€, amb el qual es vol arribar a els objectius de 
conservació del Parc i desenvolupar les actuacions clau per a la millora d'aquest espai. A més, es presentarà la candidatura perquè la UNESCO declari 
aquest espai natural Reserva de la Biosfera.  
 
A grans trets els objectius bàsics del Parc passen per a la conservació i millora dels hàbitats i de les espècies, així com per a garantir les infraestructures 
necessàries per a la conservació i millora del patrimoni natural, la millora de l'aspecte natural del paisatge, la promoció de la investigació científica i 
l'educació ambiental en aquest espai, a més es vol fomentar l'ús públic del Parc de manera racional i respectuosa amb la seva conservació i contribuir al 
desenvolupament socioeconòmic sostenible de la població local.  
 
Les principals actuacions previstes per a aquest any segueixen la línia de les accions ja iniciades en els anys anteriors, i de manera especial es poden 
destacar les següents:  
. Pla d'Actuacions de la Carta Europea del Turisme Sostenible  
. Impulsar la marca Parcs Naturals conjuntament amb el Servei de Parcs i la resta de parcs. 
. Neteja i restauració ecològica dels ullals de Baltasar. 
. Celebració de la V Setmana del Medi ambient. 
. Campanya per a evitar danys de |espècies protegides en els arrossars: flamenc i polla blau. . Campanya de salvament de peixos en la xarxa de reg. 
. Gestió de la caça i la pesca en les zones naturals.  

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/05/05/192904.php
http://mediambient.gencat.net/esp/el_departament/sala_de_premsa/notes/GESTI_RESIDUSMUNICIPALS.jsp?ComponentID=169041&SourcePageID=3075#1
http://mediambient.gencat.net/esp/el_departament/sala_de_premsa/notes/GESTI_RESIDUSMUNICIPALS.jsp?ComponentID=169041&SourcePageID=3075#1


. Tasques del Centre de Fauna del Canal Vell.  

. Tasques del Centro Ictiològic.  

. Seguiments dels ecosistemes i especies: paràmetres fisicoquímics de l'aigua, macròfits en les llacunes, invertebrats, inventari de peixos, censos i 
samaruc, atlas de peixos, quelonios, censos d'aus hivernants i nidificants, censos d'aus en les llacunes i quiròpters. 

. Gestió de les següents actuacions: aigua en les llacunes, eradicació de la flora al·lòctona, cremes de vegetació, pastura, criatura samaruc, fartet, 
espinós i raboseta de riu, criatura tortuga estany, reintroduccions tortugues autòctones, eradicació de fauna al·lòctona, construcció de caixes-refugi 
per quiròpters.  

. Anellament de avifauna: flamenc, xatrac bec-llarg, gavina corsa, gavina cap blanc, gavià argentat, capó real, garsa blanca, limícoles, lectura d'anelles 
de PVC.  

. Manteniment de les infraestructures.  

. Creació de noves infraestructures d'ús públic.  

. Dinamització del grup de voluntaris.  

. Serveis pedagògics per a escolars.  

. Activitats de sensibilització en la població: organització de jornades, sortides i cursos de formació. . Gestió i difusió de documentació.  
 
Font:  
Generalitat de Catalunya 
http://mediambient.gencat.net/esp/el_departament/sala_de_premsa/notes/parcdeltaebreeuros.jsp?ComponentID=169177&SourcePageID=3075#1 
 
Gas Natural Fenosa, Indra i l'Ajuntament de Sant Cugat (Barcelona) participen en un projecte pioner a Europa per a reduir un 20% el 
consum energètic dels habitatges. 
 
Sant Cugat és, juntament amb Bristol (Regne Unit), Leipzig (Alemanya) i Sofia (Bulgària), una de les quatre ciutats europees que participen en el 
projecte 3-I Houses, impulsat per la Comunitat Europea amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges.  
 
El projecte pretén aconseguir, a través de la instal·lació de sistemes domòtics i de l'ús de les tecnologies de la informació (TIC), una reducció de fins a 
un 20% en el consum energètic dels habitatges. Aquest estalvi, a la vegada, també permetria reduir significativament les emissions de CO2 de les llars i 
el seu consum d'aigua.  

 
La tinent d'alcalde de Territori, Mercè Conesa, el director de Solucions i Serveis Energètics de Gas Natural 
Fenosa, Josep Codorniu, i el director tècnic d'Energia de Indra, Santiago Escribano, van presentar 
recentment aquest projecte, que es portarà a terme en Sant Cugat fins a desembre de 2011. En concret, 
Sant Cugat participa en el 3-I Houses amb dos edificis de protecció oficial promoguts per Promusa, l'empresa 
municipal d'habitatge.  
 
Les dues promocioni de HPO, situades en el carrer Benet Tallada i l'avinguda de la Clota, són de lloguer i 
sumen un total de 118 pisos. El projecte s'aplicarà al consum energètic comunitari dels dos edificis i en 
aquells habitatges que, de forma voluntària, vulguin participar. De moment, 70 llars han mostrat interès per 
a sumar-se a aquesta iniciativa, i es podrien afegir més.  

 
Gas Natural Fenosa i Indra s'encarregaran de dissenyar i instal·lar el sistema tecnològic per a millorar l'eficiència energètica dels habitatges. En primer 
lloc, la companyia energètica auditarà el consum d'energia dels dos edificis i, posteriorment, instal·larà en els habitatges aparells d'última generació, 
dissenyats per Indra, per a afavorir l'estalvi energètic. S'utilitzaran, entre altres dispositius, termòstats de temperatura, sensors de presència que 
permetin obrir i apagar les llums o aparells de control del sistema de climatització. Una vegada instal·lats tots els dispositius, els inquilins podran 
consultar en tot moment i a través d’Internet el consum real del seu habitatge.  
 
D'aquesta forma, Gas Natural Fenosa podrà conèixer amb exactitud el perfil energètic de cada habitatge. Amb aquesta informació, el personal tècnic de 
la companyia proposarà als inquilins una estratègia per a aplanar la corba del seu consum energètic. L'objectiu és aconseguir desplaçar part del consum 
dels habitatges a les hores en les quals la generació elèctrica és més econòmica i menys contaminant.  
 
Per a ajudar que sigui possible, s'incentivaran als inquilins amb l'obtenció d’ecopunts intercanviables per regals o tiquets de viatge de transport públic. El 
projecte es portarà a terme fins al mes de desembre de 2011.  
 
La instal·lació dels aparells tecnològics i l'accés a Internet durant aquest període seran totalment gratuïts per als veïns que participin en el projecte. A 
més, rebran un netbook perquè puguin visualitzar els seus consums energètics. Una vegada finalitzat el projecte, els veïns es podran quedar, com 
obsequi, amb aquest aparell informàtic.  
 
La Unió Europea realitzarà un balanç dels resultats aconseguits amb el projecti 3-I Houses i els compararà entre les quatre ciutats que participen en el 
mateix. Amb aquesta prova pilot es vol estudiar una possible implantació d'aquest sistema d'estalvi energètic a un major nombre d'edificis.  
 
La tinent d'alcalde de Territori, Mercè Conesa, va destacar durant la presentació que el projecte 3-I Houses "posa en relleu algunes de les línies 
d'actuació que impulsa el municipi, com per exemple el compromís amb el Medi ambient, la participació ciutadana o l'inci de projectes compartits entre 
administració pública i empresa privada”.  
 
D'altra banda, Conesa també va destacar que “una de les principals virtuts d'aquest projecte és que, a través de les noves tecnologies, el ciutadà rep 
tota la informació perquè pugui gestionar el seu consum energètic. Rebre aquesta informació és clau per a afavorir un canvi de costums més 
sostenibles”, va explicar.  
 
Segons va indicar en la roda de premsa el director de Solucions i Serveis Energètics de Gas Natural Fenosa, Josep Codorniu, “els impulsors d'aquest 
projecte tenim la voluntat que sigui una mica més que un estudi. L'objectiu és que ens serveixi per a poder dissenyar serveis d'eficiència energètica que 
puguem oferir als nostres clients en un futur”.  
 
Així mateix, va emmarcar el projecte 3-I Houses en la voluntat de Gas Natural Fenosa de promoure l'eficiència energètica, al ser "un dels pilars 
fonamentals de la responsabilitat social corporativa de la companyia energètica".  
 
Font:  
Fundación Entorno 
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Natural-Fenosa,1884.htm  
 
Convocatòria del VI Premi Iniciativa Medi ambient, any 2010, de la Diputació de Tarragona. 
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http://mediambient.gencat.net/esp/el_departament/sala_de_premsa/notes/parcdeltaebreeuros.jsp?ComponentID=169177&SourcePageID=3075#1
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Amb data 14 de maig de 2010, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les bases específiques que regularan la concessió del VI 
Premi Iniciativa Medi ambient. Per sisè any consecutiu la Diputació de Tarragona ha convocat aquest premi, amb l'objectiu de concedir un 
reconeixement a aquells projectes innovadors i capdavanters, endegats per ajuntaments i consells comarcals del Camp de Tarragona i les Terres de 
l'Ebre, i orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori. La dotació econòmica total del premi és de 6.000 euros. Poden optar al premi 
tots els ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de la demarcació de Tarragona, així com els beneficiaris de les 
subvencions mediambientals de la Diputació de Tarragona. Cada ajuntament i consell comarcal pot enviar un màxim de dos projectes. Les bases 
completes de la convocatòria estan disponibles a la web: http://www.diputaciodetarragona.cat/houdipu/web-dipu/portú/pulsesbecas/sam.php. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és de 3 mesos, des de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el BOP.  
 
Font: 
Diputació de Tarragona 
http://www.forumsostenibilitat.cat/butlletidetail/code/SQAYRMBICRQFCHBOUUYO/Butlletins.html 
 
El DPTOP aprova definitivament el Catalogo del paisatge del Camp de Tarragona 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament avui el Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona, 
elaborat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya. El Catàleg és un instrument previst a la Llei del paisatge de Catalunya que serveix per a inventariar 
i analitzar tots els valors paisatgístics de la zona i per a proposar aquells objectius de qualitat paisatgística que la planificació territorial i la resta de 
polítiques sectorials hauran de prendre en consideració.  
 
El Govern va aprovar definitivament el passat mes de gener el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona i, recentment, també es va donar el vistiplau 
inicial al Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona, que concreta les disposicions del primer en el centre d'aquesta gran àrea 
urbana. Amb l'aprovació definitiva del Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona, el DPTOP té ja en marxa tots els instruments que incideixen, de 
manera coordinada, en la planificació territorial de les comarques tarragonines i en la preservació dels seus espais més emblemàtics.  
 
El Catàleg del paisatge, previst a la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és el document de caràcter tècnic que determina la 
tipologia dels paisatges de cada zona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los.  
 
L'Observatori del Paisatge de Catalunya, integrat per l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i entitats cíviques, és l'ens 
responsable de la redacció dels Catàlegs, per encàrrec del DPTOP.  
 

El paisatge, una eina de planificació  
El DPTOP ha encarregat l'elaboració d'un catàleg per cadascun dels àmbits d'aplicació dels diversos plans 
territorials parcials, és a dir, el Camp de Tarragona, Terres de Lleida, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Llauren, 
Comarques Centrals, Regió Metropolitana de Barcelona i Comarques Gironines. Es concep el Catàleg del paisatge 
com una eina de suport a la planificació territorial. 
 
Així, les dades corresponents a les unitats de paisatge, com per exemple l'estat de conservació dels diferents 
paisatges, els seus valors, les seves potencialitats i els objectius de qualitat que es defineixin, s'incorporaran als 
diferents instruments de planejament territorial, com per exemple els plans territorials parcials i, si escau, en els 
plans directors territorials mitjançant directrius del paisatge.  
 
D'aquesta manera, el Govern vol garantir la integració d'objectius de qualitat paisatgística en les estratègies 
territorials.  
 

Un innovador procés de participació. 
Els catàlegs de paisatge se sotmeten a informació pública abans de la seva aprovació definitiva, per tal de recollir les opinions de les institucions i les 
entitats del territori i dels ciutadans interessats. Durant aquesta informació pública, s'han recollit un total de 17 escrits d'al·legacions d'ajuntaments, 
ciutadans particulars i entitats, que han servit per a acabar de perfeccionar el Catàleg. Així, s'han fet petits ajustaments, afegint nous valors del 
paisatge, objectius de qualitat i accions a emprendre, al mateix temps que s'han corregit alguns topònims.  
 
A banda d'aquest període d'informació pública, el Catàleg ja va contar amb una àmplia participació territorial durant la seva fase de redacció. Així, es 
van mantenir entrevistes amb 24 ens representatius de la zona, com per exemple els consells comarcals, les entitats naturalistes, les cambres de 
comerç o els consells reguladors de denominacions d'origen. I, per tal de facilitar la participació ciutadana, també es va desenvolupar un procés de 
recollida de suggeriments mitjançant la web de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, amb el lema 'Opina. El paisatge t'escolta'. Aquest sistema de 
consulta, que es repeteix amb tots els catàlegs i que permet obrir l'elaboració d'aquests documents a la població general de l'àmbit que abasten, va 
rebre 878 aportacions.  
 
Font: 
Generalitat de Catalunya 
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/531/noticia.html 
                   
URV-CEDAT 
 
Convocatòria d'ajudes d'estudis de màster per a estudiants nacionals per al curs acadèmic 2010-2011   
Ajuda tipus A.- Ajuda de complement a l'estudi- dirigida a estudiants del nostre territori- Catalunya- que es matriculin en un màster universitari de la 
URV. Import: 2000€. 
 
Ajuda tipus B.- Ajuda de mobilitat- dirigida a estudiantes del territori nacional ? Espanya, que es matriculin en un màster universitari de la URV. Import: 
3000€ . 
 
Font:  
Universitat Rovira i Virgili 
http://www.urv.es/masters_oficials/es_convocatoria_ajuts_intStudents.html 

 
Obert el segon període de preinscripció del Màster.  
S'ha obert la segona fase preinscripció al Màster Universitari en Dret Ambiental, la qual podrà realitzar-se del 1 al 30 de juny.  
 
Per mes informació consultar el següent enllaç:  
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/acces_m/calendari_actuaci
ons_que_afecten_als_estudiants.pdf 
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Per a realitzar la preinscripció en línia anar al següent enllaç: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html 
 
Font: 
Universitat Rovira i Virgili 
http://www.urv.cat/masters_oficials/dret_ambiental.html 

 
Convocatòria de la acció DRAC (Màster)  
La convocatòria va dirigida a estudiants que hagin obtingut un títol de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria tècnica o superior o arquitectura 
tècnica o superior en alguna de les universitats de la Xarxa Viva Universitat i s'hagin matriculat a un màster oficial en una universitat de la Xarxa Vives 
diferent. El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 30 de setembre de 2010.  
 
Font: 
Red Viva de Universitats 
http://www.vives.org/drac/ 
 
Taula rodona: "Drets Humans i negligència ambiental en la Amazònia Equatoriana" 
En el marc de les jornades interculturals i solidàries de Cambrils es porto a terme, el passat dia 12 de maig, la taula rodona amb el tema "Drets Humans 
i negligència ambiental en la Amazònia Equatoriana", contant amb la participació de Mélida Adriana Pumalpa (Fundación regional d'assessoria en Drets 
Humans-INREDH), Rosa Catalina Alvarado (Presidenta del Comitè de Drets Humans de Orellana i membre de la Xarxa de Líders Comunitaris Ángel 
Shingre) i el Dr. Alfonso González (professor del Departament de Dret Públic de la URV, membre del CEDAT, docent de Postgrau Especialista Universitari 
en Cooperació Internacional i cooperant d'Enginyeria sense Fronteres a Equador.  
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/Equador_Cambrils.png 

 
Fòrum Tècnic sobre Planificació d'Aigües a Catalunya   
En el marc de les activitats de l'Agenda Ciutadana i amb motiu de l'exposició “Aigua, Rius i Pobles” i aprofitant la conjuntura de la presentació a 
informació pública del nou Pla de Gestió de l'Aigua (2010-2015) de Catalunya, per part de la ACA, es va realitzar un Fòrum Tècnic sobre Planificació 
d'Aigües a Catalunya. El lloc de celebració d'aquests seminaris ha estat la seu històrica de la Universitat de Barcelona (Plaça Universitat).  
 
Font:  
CEDAT 
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/programa_aigua.pdf 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
 
Reglament (UE) n ° 453/2010 de la Comissió, de 20 de maig de 2010, pel que es modifica el Reglament (CE) n ° 1907/2006 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics 
(REACH).  
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:ES:PDF 

 
Directiva 2010/22/UE de la Comissió, de 15 de març de 2010, que modifica, per a adaptar-les al progrés tècnic, les Directives 
80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE i 87/402/CEE del Consell i les Directives 2000/25/CE i 2003/37/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, relatives a la homologació dels tractors agrícoles o forestals.  
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:091:0001:01:ES:HTML 
 
Espanya:  
 
Llei 5/2010, de 28 de maig, de modificació de la Llei 4/2000, de 27 de juny, de Declaració del Parc Natural de Fuentes Carrionas i 
Fuentes Cobri-Muntanya Palentina (Palència).  
 
Per a més informació:  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l5-2010.html# 
 
Anunci de la resolució de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir per la qual s'adjudica definitivament el Projecte 12/09 
d'acondicionament ambiental i reforestació de les Riberes del Guadalquivir en el Parc de San Jerónimo: adequació de Berma Superior. 
Terme municipal de Sevilla. L'esmentat projecte es preveu sigui finançat amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional, Fons 
FEDER. Clau: SE (DT)-3893. 
 
Per a més informació:  
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/03/pdfs/BOE-B-2010-19897.pdf 
 
 
Resolució de la Direcció general de l'Aigua per la qual s'anuncia: Contractació per a execució de les obres de: "Projecte de reposició 
d'infraestructures hidràuliques Barranc de Vall Gran Rei, (Illa de la Gomera)" -Clau: 13.492.112/2111.  
 
Per a més informació:  
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/03/pdfs/BOE-B-2010-19898.pdf 

  
Catalunya:  
Llei 15/2010, de 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals 
parcials i d’una reserva natural integral.  
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Per a més informació:  
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=200-00081/08&ad=1 
 
Llei 9/2010, de 7 de maig, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció de incendis 
i de salvaments de Catalunya.  

 
Per a més informació:  
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis?p_pagina=1 
JURISPRUDENCIA     
Unió Europea:  
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 20 de maig de 2010. Comissió Europea contra Regne d'Espanya.  
Incompliment d'Estat - Directiva 92/43/CEE - Conservació dels hàbitats naturals - Fauna i flora silvestres - Règim de protecció abans de la inscripció d'un 
hàbitat en la llista dels llocs d'importància comunitària - Article 12, apartat 4 - Projecte d'acondicionament d'un camí rural. Assumpte C-308/08. 
 
Per a més informació:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0308:ES:NOT 
 
Espanya:  
 
Sentència del Tribunal Suprem Sala III del Contenciós-Administratiu, de 3 de maig de 2010. Contenciós-Administratiu: Règim Jurídic de l'Administració i 
Procediment Administratiu: Responsabilitat Patrimonial: Tipus: Responsabilitat per Funcionament Normal o Anormal.  
 
Per a més informació:  
http://sentencias.juridicas.com/ 
ARTÍCLES 

 Guatemala: selves, aigua i futur no venen pel cru! 
 La febre del petroli que amenaça al Golf de Mèxic i al planeta.  
 Com sana el paisatge (II)   
 Altre model de consum 
 Gols a favor i en contra del canvi climàtic 
 Fronteres candents emergeixen del desglaç 
 Mitologia indígena i escalfament global 
 Abocament de petroli en el Golf de Mèxic 

PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
 ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ. El derecho forestal de Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2009. 
 BRATSPIES, REBECCA AND RUSSELL MILLER (ed.). Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter 

Arbitration. Cambridge. Cambridge University Press, 2006. 
 EBBESSON, JONAS AND OKOWA, PHOEBE (Eds.). Environmental Law and Justice in Context. Cambridge:  Cambridge University Press, UK, 

2009. 
 BARRY C. FIELD, MARTHA K. FIELD. Economía Ambiental. Madrid: McGraw-Hill, 2003. 

AGENDA  
 
Acte de cloenda del Màster Universitari en Dret Ambiental 
 
Data: 
19 de juny de 2010. 
18:00 hores. 
 
Lloc: 
Palau de Fires i Congressos de Tarragona 
C. Arquitecte Rovira, 2. 
Tarragona. 
 
Descripció: 
En el marc de l'exposició "Aigües, rius i pobles" es portarà a terme l'acte de clausura del curos acadèmic 2009/10 i de la VII edició del Màster 
Universitari en Dret Ambiental amb l'exposició “El Pla de Gestió de l'Aigua a Catalunya” a càrrec del senyor Manuel Hernández, Director de l'Agència 
Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, comptant amb la presència de personalitats del món acadèmic i professional així com alumnes del 
Màster.  
 
Per a mes informació: 
http://www.cedat.cat/ 
 
Acte de presentació de l'Associació d'Alumnes i Ex alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) 
 
Data: 
Dijous 17 de juny, 
19:00 hores 
 
Lloc: 
Sala de Graus 
Campus Catalunya, URV 
 
Descripció: 
Per iniciativa d’alumnes i ex alumnes del Màster de Dret Ambiental de la URV, amb data 27 d'octubre de 2009 es va crear l'Associació d’alumnes i Ex 
alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT), associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, conformada per alumnes i ex 
alumnes del CEDAT.  
La AAEDAT té per finalitat estrènyer llaços d'integració entre els alumnes i ex alumnes del Màster i d'acord als seus estatuts té com objectius:  
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1. Satisfer interessos comuns amb la finalitat de promoure els nostres coneixements científics de caràcter ambiental i aplicar-los en benefici de la 
col·lectivitat.  
2. Promoure i mantenir una xarxa de relacions i d'intercanvis professionals entre les persones que s'han format en la URV en l'àmbit del dret ambiental.  
3. Contribuir amb la divulgació i difusió dels objectius del Centre d´Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, com una entitat pública 
catalana d'investigació universitària superior, i promoure i divulgar al mateix temps les activitats dels seus ens i col·lectius, sempre que responguin a 
alguns dels objectius enunciats.  
4. Fomentar la col·laboració amb altres col·lectius universitaris i la creació d'espais comuns de debat i reflexió.  
5. Buscar mecanismes de relació amb la societat, representada per entitats i organismes socials, culturals, polítics i econòmics.  
6. Organitzar activitats i prestar serveis als associats.  
 
En particular, AAEDAT promourà les següents accions:  
a) L'organització de conferències, seminaris, i l'intercanvi d'idees i experiències relacionades amb la protecció del medi ambient i la seva regulació 
jurídica.  
b) Impulsos de tota classe de serveis i d'activitats de caràcter social i cultural que contribueixin a conèixer millor als socis i a millorar la formació en 
general. 
 c) La cooperació amb el Centre d´Estudis de Dret Ambiental de la URV en la potenciació de la formació permanent dels antics alumnes i altres sectors 
implicats en la gestió ambiental.  
d) Qualsevol altre que decideixi l'Assemblea General, sempre que sigui compatible amb els objectius de l'Associació.  
 
La taula directiva de la AAEDAT aquesta conformada per:  
Georgina Gaona Pando- Presidenta  
Andréu Rubio Giné- Vicepresident  
Cecilia Azerrat Urrutia- Secretària  
Marcos Ríos Angulo- Tresorer  
Jordi Prades Tena i Lindsay Ryan Valerio- Vocals  
 
A la data, l'Associació compta amb el registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat i en el Registre d'Associacions de la URV. 
 
D'aquesta manera, l'Acte de Presentació es configura com una oportunitat de donar a conèixer els objectius i accions de l'Associació fins al moment així 
com per a convidar als alumnes i ex alumnes del Màster en Dret Ambiental a sumar-se a aquesta iniciativa creada per i per als alumnes. AL final de la 
presentació es realitzés la projecció de dos documentals de cort soci-ambiental, on s'exposen alguns dels conflictes d'aquesta índole que es viuen 
actualment en la majoria dels països de Llatinoamèrica. 
 
Mes informació: 
http://aaedat.blogspot.es/  
 
2º Trobada internacional amics dels arbres  
 
Data: 
4-6 de juny de 2010 
 
Lloc:  
Institución Cultural El Broncense, Cáceres. 
Ronda de San Francisco, 10005 - Cáceres 
10005 Cáceres 
Tel: 648 974 005 
 
Descripció: 
La mobilització a través de l'arbre  
El 2º trobada internacional d'amics dels arbres (2eiaa) és la segona part d'un esdeveniment únic i compromès amb el futur del nostre planeta com va 
anar el 1er. trobada internacional d'amics dels arbres (1eiaa), celebrat a Barcelona en 2007 i la consolidació d'una de les propostes més necessàries per 
a ajudar a la societat a prendre consciència de la importància del medi ambient per al futur de la humanitat. Un futur que serà sostenible o no serà. Si 
el 1eiaa va posar de manifest que l'arbre és un aliat estratègic indispensable davant la incòmoda realitat del canvi climàtic, aquest 2eiaa és la 
constatació que aquella proposta que vam llançar fa tres anys ha tirat arrels. I la prova són centenars d'exemples que mostren com podem mobilitzar-
nos a través de l'arbre. Aquella cita va assolir que representants de sectors tan diversos com l'ecologisme, l'acció cultural, el sindicalisme, les 
administracions públiques, l'empresa i la pròpia ciutadania en general s'asseguessin entorn a una taula a debatre sobre el paper dels arbres en la lluita 
contra molts dels problemes que ens assoten en aquest moment històric, des del canvi climàtic a la sequera, la desertificació, la pobresa i altres tants 
temes que només poden ser pal·liats amb polítiques d'acció que contemplin la plantació massiva i el manteniment d'arbres. En aquesta ocasió, anem a 
enfocar-nos en les interaccions entre l'arbre i l'aigua com resposta als desafiaments que ens vam marcar fa tres anys. Volem a més acostar-nos a les 
zones rurals, tradicionalment oblidades pels projectes econòmics i on la nostra fundació està desenvolupant propostes excepcionals innovadores i 
imaginatives.  
 
Mes informació:  
http://www.2eiaa.org/donde.php 
                                                                                                          
Jornades sobre el Canvi Climàtic  
 
Data: 
3-4 de juny de 2010. 
 
Lloc:     
Palacio de Congresos y Exposiciones Europa. 
Avenida Gasteiz, nº 85 
Vitoria-Gazteiz. 

 
Descripció:  
Vitòria-Gasteiz ha arribat a al llarg dels últims anys un notable reconeixement nacional i internacional per les seves polítiques de sostenibilitat ambiental. 
La ciutat de Vitòria-Gasteiz es va adherir al gener de 2009 a la iniciativa europea sobre el clima denominada Pacte dels Alcaldes promoguda per la 
Comissió Europea. És una iniciativa que busca la implicació directa de les ciutats europees en la mitigació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. El 
principal requisit per a formar part de la iniciativa és el compromís formal de la ciutat de reduir les seves emissions per a l'any 2020 en, almenys, el 
20% respecte a les de l'any de referència 1990.  

http://aaedat.blogspot.es/
http://www.2eiaa.org/donde.php
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Un dels objectius de les Jornades sobre Canvi Climàtic: Administració, ciutadania i empreses: La responsabilitat compartida és exposar la 
gran rellevància de les ciutats en la lluita contra l'alteració del clima. En aquest sentit, a més de Vitòria-Gasteiz, es volen donar a conèixer també 
exemples d'altres llocs propers on s'ha desenvolupat experiències importants en matèria de canvi climàtic.  
 
Per la seva banda, el Departament de Medi ambient, Planificació Territorial, Agricultura i Pesca del Govern Basc i l'Ens Basc de l'Energia (EVE) també co-
organitzadors de l'esdeveniment, explicaran i comunicaran durant aquestes jornades les principals línies de treball de les polítiques convergents 
d'energia i canvi climàtic.  
 
En les Jornades participaran també representants polítics, científics, tècnics, món empresarial i les principals organitzacions ecologistes. Altre objectiu 
principal d'aquest esdeveniment és posar de manifest la necessitat de l'acció conjunta i coordinada d'institucions, empreses, organitzacions socials i 
agents científic-tecnològics amb la finalitat d'assolir objectius ambiciosos de mitigació i adaptació.  
 
Les Jornades estan dirigides a representants d'empreses privades, tècnics de l'administració pública, associacions empresarials, universitats, 
organitzacions no governamentals i ciutadans sensibilitzats i compromesos amb el medi ambient. Per això, ens agradaria també aprofitar aquesta 
oportunitat per a crear un fòrum de debat que participin la societat civil organitzada, empreses, ONG, associacions de veïns dels barris, regidors, 
directors i tècnics municipals, on es tractaran principalment temes relacionats amb la transcendència del canvi climàtic i el paper que han d'ocupar les 
ciutats per a contribuir a la solució del problema.  
 
Mes informació:  
http://cambio-climaticovg.blogspot.com/ 
 
Curs monogràfic: "iniciació a la fotografia de naturalesa"  
 
Data: 
8- 9 de octubre de 2010 
 
Lloc:  
Centre de Recuperació de Primats de FUNDACIÓ MONA. 
Carretera de Cassà, 1km - Riudellots de la Selva (Girona) 
 
Descripció:  
La fotografia és una disciplina en auge entre els amants de la naturalesa. Amb l'arribada dels moderns equips digitals el seu ús s'ha popularitzat a causa 
de l'a les immenses possibilitats que ofereix i al fàcil que resulta l'obtenció de bons resultats. No obstant això, les modernes càmeres fotogràfiques són 
eines complexes que requereixen d'un coneixement i d'un domini de la tècnica si es volen assolir resultats espectaculars. Amb els coneixements 
adequats, el fotògraf gaudís més de la realització de les seves imatges, controlant el resultat final i obtenint millors fotografies. En aquest curs d'iniciació 
s'impartiran els coneixements bàsics de l'equip i de la tècnica fotogràfica, adaptats a la fotografia naturalista, sota un enfocament teòric-pràctic que els 
assistents podran posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs. 
 
DOCENT: Joan de la Malla (www.delamalla.com) és fotògraf freelance especialitzat en temes de naturalesa. En l'actualitat publica en mitjans d'àmbit 
nacional i internacional i ha treballat per a diverses revistes i organitzacions. Imparteix tallers temàtics de fotografia per a diferents entitats i col·labora 
amb unes altres com Tour Leader en viatges fotogràfics. Ha presentat projeccions i les seves imatges han participat en diverses exposicions, nacionals i 
internacionals, individuals i col·lectives. Ha obtingut nombrosos premis en concursos fotogràfics i ha format part del jurat d'alguns certàmens. Finalista i 
semifinalista en diverses categories i durant diversos anys en el Wildlife Photographer of the Year; el concurs de fotografia de naturalesa més prestigiós 
del món. Disposa d'un ampli arxiu d'àmbit nacional i internacional que distribueix personalment i a través de diferents agències de prestigi.  
 
DIRIGIT A: Persones interessades en la fotografia de naturalesa que disposin d'una càmera digital; rèflex o compacta (preferiblement que permeti el 
control manual de l'exposició; velocitat i diafragma) o que disposin d'una càmera rèflex analògica i asseuen curiositat pel món digital.  
Mes informació:  
recerca@fundacionmona.org 
 
Medi ambient i reducció de costos en el transport: claus per a ser capdavanters  
 
Data: 
Dimecres 9 de juny de 2010 
 
Lloc: 
Fundación ITENE 
Parque Tecnológico de Valencia 
Valencia 
 
Descripció:  
La Fundació ITENE amb el suport del Ministeri de Foment, ha organitzat una Jornada Tecnològica sobre les noves oportunitats de negoci per al Sector 
Transporti a través de la Sostenibilitat, que tindrà lloc el pròxim 9 de Juny en les instal·lacions de la Fundació ITENE, en el Parc Tecnològic de València. 
L'objectiu és donar a conèixer quins són de forma concreta els grans reptes d'aquest sector i com ho estan afrontant ja importants empreses del mateix.  
 
Representants d'empreses i organitzacions capdavanteres en el sector com: Mercedes-Benz, UPS, IVECO, DAMCO, i ITENE van a contar les seves 
experiències, així com els resultats arribats fins al moment.  
 
En la trobada, dirigit a totes aquelles empreses involucrades en el procés de transport de mercaderies: empreses de transport per carretera, operadors 
logístics i distribuïdors, grans carregadors, automoció, les empreses assistents podran conèixer els principals desafiaments ambienta'ls, econòmics, 
energètics, tecnològics i socials del sector. 
 
Mes informació:  
E-mail: fundacion@fundacionitene.com 
Web: www.fundacionitene.com 
 
I Jornades Europees sobre Eficiència Energètica i Sostenibilitat en l'Arquitectura i l’ Urbanisme 
 
Data:  
Dilluns 28 de juny al dimecres 30 de juny 2010 

http://cambio-climaticovg.blogspot.com/
mailto:c.valsera@funcionmona.org
mailto:fundacion@fundacionitene.com
http://www.fundacionitene.com/


Lloc: 
Sede de los Cursos de Verano de San Sebastián, Palacio de Miramar. 
Apartado 1.042 / 20080 Donostia-San Sebastián. 
 
Descripció:  
Les I Jornades Europees sobre Eficiència Energètica i Sostenibilitat en l'Arquitectura i l’ Urbanisme tindran lloc els dies 28, 29 i 30 de juny, en la seu dels 
Cursos d'Estiu de Sant Sebastià, Palacio de Miramar. Constaran de tres conferències en horari de matí, i sis comunicacions lliures en horari de tarda.  
 
El context que aborden les jornades parteix de premisses generals que afecten a tota la població, inquietuds que han de ser resoltes des de tots els 
fronts. La implantació general d'una consciència mediambiental constitueix potser l'objectiu fonamental per a la societat en el segle XXI. 
 
 Els impactes generats per l'activitat humana s'han accelerat exponencialment amb el desenvolupament industrial i tecnològic en totes les àrees 
ambientals fins a arribar a un grau d'afecció que només pot iniciar la reversió a través d'accions decidides que afectin a totes les activitats.  
 
Entre 1990 i 2010 el consum energètic haurà augmentat a Espanya en un 100% extrapolant les dades del IDAE per al període 1990-2005, en el qual es 
va passar d'un consum de 58.095kTepa 100.043kTep i el de matèries primeres haurà seguit patrons similars.  
 
L'estratègia de sostenibilitat del Govern d'Espanya de 2007 expressa: “L'objectiu principal d'aquesta part de l'estratègia és augmentar l'estalvi i 
l'eficiència en l'ús dels recursos en tots els sectors. En l'àrea energètica, l'objectiu és la reducció del consum d'energia primària almenys en un 2% anual 
respecte a l'escenari tendencial en els pròxims anys, amb especial èmfasi en el sector del transport, la indústria i l'edificació.” 
 
També el compromís per la sostenibilitat del País Basc, a través de la Llei General de Medi ambient estableix en dos dels seus enfocaments: “és prioritari 
integrar la variable ambiental en totes les polítiques sectorials, i especialment en la indústria, el transport, l'energia, l'agricultura i el consum” o, “l 
desacoblament del creixement econòmic respecte de l'ús dels recursos i de la contaminació és absolutament essencial per a assolir un desenvolupament 
sostenible. Pot i ha de donar-se una transformació que redueixi l'ús dels recursos naturals, incrementant la seva productivitat, i d'aquesta manera generi 
menors impactes ambientals en tots els sectors econòmics i al llarg de tot el cicle de vida dels productes i serveis. 
 
La revolució tecnològica de la ecoeficiència, encara que no suficient, és un factor necessari de sostenibilitat.  
 
Les jornades estan dirigides a investigadors, graduats, enginyers, arquitectes, llicenciats i estudiants de diversa índole amb inquietud sobre l'eficiència 
energètica i la sostenibilitat en els camps de l'arquitectura i l’ urbanisme. En aquestes jornades es pretén aprofitar la sinergia produïda per la intervenció 
de ponents i participants amb perfils diversos per a analitzar i proposar respostes als problemes actuals amb profunditat i especificitat a partir d'un marc 
general integrat.  
 
És objectiu paral·lel de les jornades enfortir les línies d'investigació en eficiència energètica i sostenibilitat dels grups d'investigació i formació de la UPV-
EHU compromesos amb aquesta proposta a fi de col·laborar en el reforçament de la I+D+i en el seu àmbit de coneixement i donar suport l'aposta 
específica dels Governs Central i Basc, així com d'altres institucions nacionals i internacionals respecte a les activitats d'I+D+i en les matèries 
relacionades amb el Canvi climàtic, l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. 
 
Mes informació:  
http://www.architecturalsustainability.eu/index.html 
 
Cursos subvencionats SIG àrea mediambiental: arcGIS (ESRI Espanya) 
 
Data: 
Del dimecres 05 de maig al divendres 31 de Desembre 2010 
 
Lloc: 
On-line 
 
Descripció:  
Cursos en modalitat Elearning d'aplicació al sector mediambiental sota la utilització del programari ArcGIS DESKTOP homologats per ESRI ESPANYA S.A.  
Aquests cursos poden estar subvencionats en la seva totalitat o en gran part a través del sistema de bonificacions de la Fundació Tripartida a través del 
programa FORCEM (Programa de Formació Contínua d'Empleats http://fundaciontripartita.org), els tràmits dels quals els fa la nostra empresa sense 
sobre cost algun.  
 
La gran demanda dels cursos se centra fonamentalment en diversos punts: 
 
1. És una formació necessària a causa de l'exigència per part de les empreses d'estar format en aquestes àrees.  
2. La nostra metodologia d’impartició a través de SIMULADORS INTERACTIUS on l'alumne és part activa del procés d'aprenentatge i d'allò més nova en 
l'àrea Elearning, que podrà contemplar tant en les web corporatives com en les plataformes de continguts dalt especificades. És important que per a 
una correcta visualització de dites contingudes accedeixi a través de l'explorador Internet Explorer i amb una resolució de pantalla mínima de 1024*768.  
3. La gran experiència dels nostres tutors no solament com formadors sinó com professionals de dedicació lliure a les àrees impartides.  
4. Suport de les cases comercials més importants del programari d'ús majoritari en l'àrea dels Sistemes d'Informació Geogràfica rebent les 
corresponents llicències originals per al desenvolupament del curs de forma totalment gratuïta.  
5. Obtenció del títol emès per ESRI ESPANYA S .A.  
 
Mes informació:  
cursos@eaprendo.es 

 
 
 
 

 
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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