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EDITORIAL 

Biodiversitat amenaçada 

Un informe elaborat pel Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF, en les seves sigles en anglès), en col·laboració amb la 

Societat Zoològica de Londres (ZSL, en les seves sigles en anglès), el Global Footprint Network i el Water Footprint 

Network ha conclòs que la vida salvatge de tot el món s’ha reduït en més de la meitat en les quatre darreres dècades. 
L’informe constata la desaparició de múltiples espècies a un ritme dramàtic, la qual cosa, d’altra banda, és encara més 

preocupant en la mesura que, els últims quaranta anys coincideixen amb la presa de consciència i l’inici d’accions en 
relació amb el deteriorament del medi ambient. 

El ritme de desaparició de la biodiversitat en els últims temps, juntament amb el canvi climàtic, amenacen amb canviar de 
manera dràstica l’entorn de la vida humana, comprometent seriosament la continuïtat de l’espècie humana en els termes 

de desenvolupament social obtinguts al llarg de la seva evolució durant mil·lennis. En definitiva, la presa de consciència 

en relació amb el deteriorament de la diversitat biològica planteja dubtes enormes en relació amb les estratègies 
d’adaptació i transformació del medi adoptades per l’espècie en els darrers decennis, d’acord amb un programa de 

reproducció social que pren poc seriosament la seva base biofísica. 

L’informe adverteix de la necessitat d’iniciar canvis radicals en el metabolisme social, això és, en les pràctiques d’ús dels 

recursos naturals. Tanmateix, aquesta advertència es va repetint —si bé és cert que cada vegada amb major intensitat i 

amb dades més alarmants en relació amb l’impacte negatiu de l’ésser humà en el seu entorn de vida— des de fa anys, 
sense que, més enllà de pal·liatius marginals, s’hagi enfocat amb determinació la necessitat d’avançar cap a pràctiques 

socials menys paràsites. 

En aquest sentit, malgrat el que les conclusions de l’estudi tenen d’alarmant, no sembla que hagi d’incidir en una reflexió 

profunda en relació amb la governança ambiental global i la necessitat d’introduir correccions de fons en els processos 

d’intercanvi de l’economia global. De fet, els reiterats advertiments sobre la insostenibilitat de la nostra forma de vida no  
sembla que afectin la utopia de l’economia verda articulada pels dirigents mundials en la decebedora cimera de Rio+20. 
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Alarmant reducció de la biodiversitat a nivell mundial 
 

D'acord amb un informe elaborat pel Fons Mundial per a la 
Naturalesa (WWF, per les seves sigles en anglès), en col·laboració 

amb la Societat Zoològica de Londres (ZSL, per les seves sigles en 

anglès), el Global Footprint Network i el Water Footprint Network, la 
vida silvestre a tot el món s’ha reduït en més de la meitat en les 

últimes quatre dècades com a conseqüència de l'insostenible 
consum i explotació de recursos naturals per part dels humans. 

 
Les poblacions de mamífers, aus, rèptils, amfibis i peixos han  

declinat de mitjana un 52% des de 1970 a 2010. 

 
Per exemple, les espècies terrestres han declinat un 39% en aquest període, mentre que entre els amfibis la disminució 

ha estat del 76%. 
 

En quant a les espècies terrestres, el principal problema ha estat la pèrdua d'hàbitat natural, especialment deguda a 

majors nivells d'agricultura, desenvolupament urbà i producció energètica, així com per la caça furtiva. 
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L’existència d'espècies marines ha disminuït un 39% en les últimes quatre dècades, principalment per l'acidificació dels 

mars i l'escalfament de la Terra. El major minvament de les espècies marines s’ha donat als tròpics i als oceans de 
l'hemisferi sud, sent els animals més afectats les tortugues marines, moltes espècies de taurons i molts tipus d'aus 

marines. 

 
Els experts indiquen que si el 1970 existia una població de 100 animals, ara aquest nombre s’ha reduït a 50. 

 
Per als animals d'aigua dolça, la situació és fins i tot pitjor, ja que les poblacions d'aquestes criatures s’han reduït en més 

d’un 76% els darrers 40 anys. Les principals amenaces per a aquestes espècies són la pèrdua d'hàbitat naturals i la seva 
fragmentació, la pol·lució i les espècies invasores. 

 

Els canvis en els nivells dels aqüífers i en la connectivitat de sistemes d'aigua dolça, per exemple a través de la irrigació i 
preses hidroelèctriques, han tingut un enorme impacte en aquests hàbitats naturals. 

 
La biodiversitat està minvant tant en regions de clima temperat com tropical, tot i que el declivi és molt més gran en els 

tròpics. 

 
D'acord amb el document, Amèrica Llatina ha estat la regió del món amb el declini més dramàtic: 83% en la biodiversitat 

des de 1970. En segon lloc es va situar la regió d'Àsia-Pacífic. 
 

Les principals amenaces a la vida silvestre han estat la pèrdua o dany dels seus hàbitats naturals, i l'explotació de 
recursos per part d'éssers humans a través de la caça i la pesca massiva. 

 

L'informe també cita el problema del canvi climàtic per tenir un impacte cada vegada més gran en la vida silvestre del 
planeta. Segons el document, la situació és fins i tot pitjor als països més pobres, on les poblacions d'animals han minvat 

de mitjana un 58%, entre 1970 i 2010, mentre que en les nacions més riques, aquest declivi ha estat només del 10%. 
 

Els exemples de declivis més seriosos en les poblacions d'animals inclouen els dels elefants africans de bosc, que afronten 

una pèrdua del seu hàbitat natural i caça furtiva dels seus ullals d'ivori, i que podrien acabar extingint-se en les properes 
dècades, així com les tortugues marines, els nombre de les quals ha caigut un 80% des de 1970. 

 
L’informe també adverteix que l'activitat humana està destruint ràpidament els recursos de la Terra, principalment per la 

desforestació a gran velocitat de boscos i selves, la pesca massiva en els mars i l'emissió de massa tones de diòxid de 

carboni a l'atmosfera, moltes més que les que l'atmosfera pot absorbir. 
 

D’entre els exemples es fa esment a la situació dels goril·les de muntanya, dels quals queden només 880 en el seu 
hàbitat natural, 200 d'ells en la Reserva Nacional de Virunga, a l’Àfrica. Aquests goril·les són una de les 218 espècies de 

mamífers trobades en Virunga, al costat de 706 espècies d'aus, 109 de rèptils i 78 amfibis, com també 2 mil espècies de 
plantes. 

 

Però les exploracions de petroli en aquesta regió “podrien portar a una degradació de l'hàbitat natural” i al fet que la 
Reserva Nacional de Virunga perdi el seu estatus de Patrimoni de la Humanitat, protegit per la UNESCO, deixant a la vida 

silvestre allí molt vulnerable. 
 

L'informe detalla que les dues espècies de rinoceronts existents a Àfrica, el negre i el blanc, han perdut un gran nombre 

d'animals, especialment a Sud-àfrica, Namíbia, Zimbabwe i Kenya. 
 

En l'actualitat hi ha menys de cinc mil rinoceronts negres i vint mil rinoceronts blancs en el seu hàbitat natural… i els seus 
números segueixen descendint. 

 
A l'Àrtic, els efectes del ràpid escalfament del clima han provocat una disminució en el nombre d'óssos polars i de rens. 

L'escala de la pèrdua de biodiversitat i danys als mateixos ecosistemes que són essencials per a l'existència humana és 

alarmant. Aquest dany no és inevitable, i és conseqüència de la forma triem per viure. Tot i que la situació és crítica, 
encara hi ha esperances. Protegir la naturalesa requereix d'accions enfocades a la determinació política i suport del sector 

empresarial. 
 

Els experts coincideixen en que els consumidors a tot el món poden reduir el seu impacte en el la disminució de la vida 

silvestre si trien productes sostenibles, redueixen el consum de carns i làctics, i utilitzen més el transport públic en lloc de 
l'automòbil. 

 
Certament l'augment de la població mundial portarà a majors pressions en els recursos del planeta, i és per això que hem 

de modificar la forma en què consumim i gastem per revertir aquestes tendències catastròfiques per a la Terra. 
 

Font:  

Món Verd (14 d'octubre 2014) 
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http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/alarmante-reduccion-de-la-biodiversidad-a-nivel-mundial  

Mèxic serà seu de la COP13 de Biodiversitat 

La dotzena conferència (COP 12) de la Convenció de Diversitat Biològica 

de Nacions Unides ha aprovat avui sigui Mèxic el país seu de la COP 13 
de l'organisme que es celebrarà en Els Caps, Baixa Califòrnia Sud, el 

2016. 
 

El secretari mexicà de Medi ambient i Recursos Naturals, Juan José 

Guerra Abud, va presentar la candidatura i el ministre de Medi ambient 
de Corea del Sud, Yoon Seong-kyu,  va sotmetre-la a la consideració del 

ple de la conferència, que no va posar objeccions a la proposta de Mèxic. 
El ministre coreà, que presideix la COP 12 en aquesta ciutat de l'est del 

país asiàtic, del 6 al 17 d'octubre, va recordar que Mèxic va proposar ser 

seu de la següent conferència en reunions preparatòries celebrades 
recentment a Mont-real. 

 
En el seu missatge, Guerra Abud va indicar que en un futur es donarà a conèixer, amb la Secretaria de la Convenció de 

Diversitat Biològica, el programa de treball per a la conferència que es durà a terme a finals de 2016. 
 

Va recalcar que el compromís de Mèxic com a seu és oferir “un espai propici per al desenvolupament de treballs de la 

COP, en suport a la consecució dels objectius de la Convenció i les fites de Aichi (aprovades en 2010 en Nagoya) i els 
acords del Full de ruta de Pyeongchang”. 

 
El titular de la Secretaria de Medi ambient i Recursos Naturals (SEMARNAT) va recordar que Mèxic ha allotjat reunions 

internacionals, com la Cancún  a la Cinquena Assemblea del Fons de Medi ambient (GEF) , el Fòrum de Ministres de Medi 

ambient d'Amèrica Llatina i el Carib, del PNUMA. 
Així mateix va fer esment a la Reunió del Fòrum d'Economies sobre Energia i Clima i COP 16 de Canvi Climàtic, “i és en 

aquest context en què Mèxic agraeix el suport per allotjar la desè tercera COP de Diversitat Biològica el 2016. 
“Amb el seu suport tindrem una reunió exitosa a Els Caps” , que va considerar com “una ciutat que destaca pel seu clima, 

bellesa natural i l'hospitalitat de la seva gent”. 
 

Davant delegats dels diferents països en la COP de Pyeongchang, Guerra Abud va subratllar alguns avanços que 

coincideixen amb aquesta cita, com l'entrada en vigor del Protocol de Nagoya sobre accés i distribució justa i equitativa 
de beneficis dels recursos genètics. 

 
Va expressar el suport de Mèxic al treball de Corea del Sud per la COP 12 i els resultats que es reflectiran en el “Full de 

ruta de Pyeongchang” , ja que “les decisions que es prenguin enfortiran aquest conveni que és el principal instrument 

internacional per a la protecció de la biodiversitat”. 
 

Va recalcar que “des de l'origen del conveni Mèxic ha participat promovent canvis de fons per millorar el seu 
funcionament, la creació del Grup de Països Megadiversos i participant de les negociacions dels Protocols de Cartagena i 

Nagoya”. 

 
“El compromís de Mèxic es recolza en la seva condició de país megadivers; amb un 1.0 per cent de la superfície del món 

té 10 per cent de biodiversitat total” , va destacar Guerra Abud. 
 

“Una gran part d'aquesta biodiversitat és endèmica, la qual cosa és un privilegi i una gran responsabilitat amb aquesta i 
futures generacions, i davant tota la humanitat” , va manifestar. 

 

Va emfatitzar que una prioritat del govern de Mèxic és aprofitar de manera sostenible la biodiversitat “per millorar les 
condicions de vida de la població”. 

 
Va assenyalar que a Mèxic s'apliquen instruments específics com el pagament de serveis ambientals amb els que es 

recolza per a la conservació de boscos, cobreix gairebé tres milions d'hectàrees i beneficia a uns dos milions de mexicans. 

 
Va ressaltar els avenços de Mèxic en silvicultura, reforestació, i en compliment de les fites de *Aichi, Mèxic compta amb 

176 àrees naturals protegides que cobreixen 25 milions d'hectàrees i el 2018 sumarà 17 per cent de superfície terrestre i 
10 per cent de mars. 

 
Com a complement al seu missatge, es va transmetre un vídeo de la SEMARNAT amb imatges de la vida silvestre, els 

paisatges naturals de Mèxic i el treball en matèria de protecció i conservació de la biodiversitat. 

 
Font: 

Món Verd (15 d'Octubre de 2014) 
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http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/mexico-sera-sede-de-la-cop13-de-biodiversidad 
 

Megaprojecte per portar energia solar des del Sàhara fins a Europa 
 

Dues companyies britàniques anuncien un acord per desenvolupar la planta 

solar TuNur, en Tunez, i construir un cable submarí de connexió elèctrica fins 
a Itàlia. 

 
La companyia d'inversions en energies renovables Low Carbon i l'empresa 

especialitzada en plantes d'energia solar Nur Energie, ambdues amb seu a 
Londres, han anunciat aquest dimarts 21 un acord per al desenvolupament 

del projecte TuNur, una gran central d'energia solar que es pretén construir 

en el Sàhara de Tunísia per subministrar electricitat a Europa a través d'una 
cable submarí connectat a la xarxa europea a Itàlia. 

 
Els promotors del projecte TuNur calculen que els 2 GW de la futura central solar (una potència equivalent a la 

proporcionada per dues centrals nuclears) proporcionarien l'electricitat que consumeixen uns 2,5 milions de llars en països 

com el Regne Unit. El projecte TuNur inclou la construcció d'una planta d'electricitat solar de concentració d'unes 10.000 
hectàrees de superfície ocupada i un cable submarí d'alta tensió de més de 600 quilòmetres.  

 
El projecte TuNur es troba actualment en fase de concessió de permisos a Tunísia i Europa, i els seus promotors esperen 

aconseguir les autoritzacions i el finançament necessari per iniciar la construcció a la fi de l'any 2016. Les dimensions i 
complexitat tècnica del projecte, així com les previsions de finançament han posat en dubte en diverses ocasions la 

viabilitat del projecte TuNur.  

 
Els responsables de Nur Energie minimitzen els problemes del projecte TuNur i destaquen ara que els tràmits previs a 

l'autorització del projecte ja estan completats, inclosa una oferta per fer possible la connexió elèctrica entre Tunísia i 
Itàlia, des d'on l'electricitat entraria al sistema elèctric europeu, i potencialment podria ser consumida en diversos països 

(inclòs el Regne Unit). 

 
Esperances d'un projecte complex 

 
Roy Bedlow, director executiu de Low Carbon, ha explicat que "amb un nivell adequat d'inversions, els grans projectes 

d’energies renovables com TuNur poden ser molt competitius al mercat de l'energia", "En aprofitar el poder del sol, 

podem desafiar a altres mitjans de generació d'energia, com l'energia nuclear o la crema de combustibles fòssils, que 
tenen múltiples efectes negatius a llarg termini. Els grans projectes d'energia solar a escala, a Europa i Àfrica són una 

part vital de diversificar i garantir el subministrament energètic d'Europa, i crear una economia baixa en carboni", ha 
afirmat Roy Bedlow. 

 
Per la seva banda, Kevin Sara, director executiu de Nur Energie, ha destacat que la incorporació de la companyia 

d'inversions Low Carbon ajudarà al fet que el projecte TuNur es converteixi en realitat, i que Europa aconsegueixi una 

nova font d'energia renovable a un preu assequible. 
 

A principis d'octubre, diversos inversors van anunciar la seva retirada del projecte de la Fundació Desertec, una iniciativa 
per al foment de la construcció de grans centrals d'energia solar a Àfrica per a la distribució d'electricitat a Europa. La 

Fundació Desertec recolza el projecte TuNur des de 2012 però segons els responsables del projecte de planta solar a 

Tunísia, aquesta iniciativa no es veurà afectada pels canvis en Desertec. 
 

Font: 
La vanguardia (22 de octubre 2014) 

http://www.lavanguardia.com/natural/20141022/54417391167/megaproyecto-tunur-energia-solar-electricidad-sahara-
europa.html  

 

Confirmen major biodiversitat mundial en parc amazònic de Perú 
 

Les imatges van ser avaluades, classificades i introduïdes al Sistema d'Anàlisi 
d'Imatges de Vida Silvertre.  

 

Al Parc Nacional Manu (PNM), situat en els límits de les sud-orientals regions 
peruanes de Mare de Déu i Cusco, es van registrar 20.000 imatges d'espècies 

terrestres, que li permeten ser reconegut com el lloc amb major diversitat 
biològic al món. 

 
El Servei Nacional d'Àrees Naturals Protegides per l'Estat (Sernanp) va 

informar avui que especialistes de la dependència i la Xarxa Team-Network 

van utilitzar 60 "càmeres-parany", entre maig i setembre d'aquest any, en 

 

 
Font: La Estrella Panamá 
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què és l'època seca, per prendre imatges en el sector Pakitza i l'Estació Biològica Cocha Cashu. 
 

 
Les imatges van ser avaluades, classificades i inintroduïdes al Sistema d'Anàlisi d'Imatges de Vida Silvertre, comparant les 

poblacions de vertebrats terrestres amb altres 17 regions tropicals d'altres països d'Amèrica, Àfrica i Àsia. 

 
Segons les estadístiques, el Parc Nacional del Manu (PNM) va registrar un índex d'1,64, superior a l'índex global d'1,06 i 

per sobre de l'índex llatinoamericà d'1,10. 
 

El PNM, amb una superfície de més d'un milió i mig d'hectàrees, és una de les àrees naturals protegides més reconegudes 
a nivell mundial, per la seva biodiversitat, els seus nombrosos pisos ecològics i per protegir una gran extensió de territori 

d'Andes orientals i plana Amazònica del Perú. 

 
Cohabiten en ell més de 20 varietats de plantes, 1.200 espècies d'aus, altres 200 de mamífers i un nombre encara no 

precisat de rèptils, amfibis i insectes; fins i tot viuen nombroses ètnies natives contactades i àdhuc no contactades. 
 

L’ampli territori que va des dels 600 metres fins a nivells per sobre dels 4.000 metres sobre el nivell del mar, amb climes i 

temperatures que varien segons s'estigui sota el sol o a l'ombra o depenent dels mesos, és considerat per l'Organització 
de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura com a Reserva de Biosfera (1977) i Patrimoni Natural de la 

Humanitat (1987). 
 

 
La Sernanp va explicar que les dades obtingudes durant el seguiment per la Xarxa TEAM-Network, conformada per 

Conservació Internacional, l'Institut Smithsonian i la Wildlife Conservation Socierty, es troben a la pàgina web 

www.teamnetwork.org, on també figuren dades de 17 àrees registrades a nivell mundial. 
 

Font:  
La Estrella (Panama)  (23 de octubre 2014) 

http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/confirman-mayor-biodiversidad-mundial-parque-amazonico-peru/23815480 

 
L'esborrany de l'ONU sobre la cimera de París 2015 alerta del "impacte irreversible" del canvi climàtic 

 
Nacions Unides adverteix que el canvi climàtic pot tenir un impacte "greu i 

irreversible" en la natura i en la societat, al mateix temps que recorda als governs 

del món que encara tenen temps d'evitar la catàstrofe, segons l'últim esborrany 
que servirà de guia mestra per al cim de París de finals de 2015. 

 
Delegats de més de 100 països poliran aquest document en la trobada que 

comença a partir de demà i durarà fins el divendres a Copenhaguen (Dinamarca) i 
que es publicarà en forma d'estudi el proper 2 de novembre. 

 

"Aquest informe serà una guia per a nosaltres", ha fet saber el ministre de Medi 
ambient de Perú, Manuel Polze-Vidal, país que albergarà a finals d'any una nova 

trobada on s’establiran les bases de treball per a la cimera de París, concebuda per 
renovar el protocol de Kyoto, marc general de la iniciativa mundial en la lluita 

contra el canvi climàtic. 

 
Molts governs demanen que l'esborrany estigui redactat en un llenguatge més clar i impactant perquè els governs 

apreciïn en tota la seva intensitat els perills que genera el canvi climàtic --tempestes, ones de calor, inundacions--. Estats 
Units, en particular, demana una redacció més planera perquè "algunes taules són incomprensibles per a l'opinió pública i 

els responsables de polítiques locals". 
 

Els riscos queden resumits en un paràgraf on s'adverteix que el constant augment en l'emissió de gasos "incrementa la 

possibilitat que es produeixi un impacte greu i irreversible en les persones i en l'ecosistema" i que solament la combinació 
d'un procés d'adaptació i de reducció considerable i constant d'aquests gasos pot limitar els riscos". 

Cada país ha enviat les seves pròpies esmenes fins a sumar un total de 2.000 comentaris. La Unió Europea, per exemple, 
ha demanat que s'inclogui el text "...totes les regions estan afectades, independentment de la seva riquesa". Estats Units, 

per la seva banda, demana que s'aclareixi el significat del terme "irreversible". 

 
Per inaugurar la reunió de Copenhaguen, dos artistes presentaran 100 tones de gel dividides en 12 blocs procedents de 

Groenlàndia, per recordar als delegats el risc que comporta el canvi climàtic. "És un gel que podem salvar cremant menys 
carbó, conservant l'electricitat i conduint millors cotxes", ha declarat el ministre danès per al clima, Morten Helveg 

Petersen. 
 

Font: 

Europa Press - Reuters (26 de octubre 2014) 

 
Font: Scientific American - Green 
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http://www.europapress.es/internacional/noticia-borrador-onu-cumbre-paris-2015-alerta-impacto-irreversible-cambio-
climatico-20141026130601.html 

Cort Penal Internacional confirma recepció de denúncia de grup equatorià contra Chevron 

La Cort Penal Internacional (CPI) ha confirmat aquest dilluns la recepció d'una denúncia presentada per una associació 
que reuneix a uns 3.000 indígenes i colons de l’Amazonia equatoriana contra el gerent del gegant petrolier Chevron, John 

Watson, al que acusen de delictes de lesa humanitat. 
 

L'Oficina del Fiscal de la CPI ha confirmat "la recepció de la comunicació" referida a aquest assumpte, una vegada que el 

remitent de la mateixa, el Front de Defensa de l’Amazonia, l'ha fet pública. 
 

"Aquesta comunicació ha entrat en el registre de comunicacions de l'oficina", va indicar un portaveu de l'Oficina del Fiscal, 
i va afegir que aquesta "donarà consideració a aquesta comunicació, si escau, de conformitat amb el que es disposa en 

l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional". 

 
Va explicar que, d'acord amb l'article 15 d'aquest estatut, el Fiscal de la CPI pot rebre informació sobre crims dins de la 

jurisdicció de la Cort, a la qual també s’anomena "comunicació". 
 

"Segons la regla 46 de les normes de procediment i evidències, el fiscal pot protegir la confidencialitat d'aquesta 
informació", va recordar. 
 

Condemna judicial 
 

El Front de Defensa de l’Amazonia va informar el passat dijous que havia presentat aquesta queixa davant aquest tribunal 
de l'ONU, amb seu a l'Haia . 

 

Així ho va revelar a Efe a Quito l'advocat dels demandants Pablo 
Fajardo, qui va assegurar que la demanda va ser presentada el mateix 

dijous a l'Haia contra Watson i altres alts directius de la petroliera nord-
americana. 

 
Fajardo va assenyalar que la demanda es recolza en la permanent 

negativa de la companyia a acatar la condemna judicial imposada 

contra ella per les Corts equatorianes, que la van declarar culpable pel 
greu dany ambiental deixat en l’Amazonia durant el temps en què va 

operar com Texaco al país andí, entre 1964 i 1992. 
 

Chevron ha estat condemnada a pagar 9.500 milions de dòlars 

d'indemnització per reparar els greus danys que se li imputen, encara 
que la companyia renega d'aquesta decisió per considerar que obeeix a 

una suposada trama de frau en contra seva perpetrada pels demandants i els seus advocats. 
 

Per això, la petroliera, en un comunicat difós també el dijous, va qualificar l'anunci de la demanda contra el seu màxim 
directiu com una "maniobra" per "distreure l'atenció del fet que la sentència en contra de Chevron a l'Equador manca de 

tot mèrit i és el resultat d'un frau sense precedents". 

 
Font: 

El Universo (27 de octubre de 2014) 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/27/nota/4157371/corte-penal-internacional-confirma-recepcion-denuncia-

grupo 

 
Si volguessin, EUA i Xina inclinarien la balança climàtica 

 
Xina i Estats Units són responsables de 35 per cent de les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) i si adoptessin 

millors pràctiques d'eficiència energètica podrien ajudar a limitar l'augment 
de temperatura mundial en una mica menys de dos graus, segons un nou 

estudi.  

 
Encara que l'ús d'energia s’ha disparat a Xina en els darrers 20 anys, 

l'habitant nord-americà mitjà consumeix quatre vegades més electricitat 
que el seu parell xinès. 

 

No obstant això, quan es tracta de l'eficiència energètica, la indústria de 
l'acer xinesa és molt menys eficient que la nord-americana, a diferència del 

que ocorre amb la producció de ciment, segons la nova anàlisi de 

 
Font: Consejo Interamericano sobre 

Espiritualidad Indígena  

 
Font: IPS   

http://www.europapress.es/internacional/noticia-borrador-onu-cumbre-paris-2015-alerta-impacto-irreversible-cambio-climatico-20141026130601.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-borrador-onu-cumbre-paris-2015-alerta-impacto-irreversible-cambio-climatico-20141026130601.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/27/nota/4157371/corte-penal-internacional-confirma-recepcion-denuncia-grupo
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/27/nota/4157371/corte-penal-internacional-confirma-recepcion-denuncia-grupo
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l'organització Climate Action Tracker sobre l'ús i l'estalvi potencial d'energia en la producció d'electricitat, el sector 
industrial, els edificis i el transport en tots dos països. 

 
Si Xina i Estats Units adopten les millors polítiques d'eficiència practicades al món, “tots dos estarien en el camí correcte 

per mantenir l'escalfament per sota de dos graus”, va assegurar Bill Hare, un científic del clima de l'organització alemanya 

Climate Analytics. 
 

Els dos països han de “reduir dràsticament” l'ús de carbó, va afirmar Hare. 
 

En aquest moment, cap dels dos lidera en cap sector de mitigació del canvi climàtic, segons l'anàlisi. Climate Action 
Tracker és una col·laboració entre Climate Analytics, Ecofys i l'Institut de Potsdam per a la Recerca sobre l'Impacte 

Climàtic. 

 
“Ens fixem en quin seria el rendiment d'Estats Units i Xina si adoptessin una de les dues millors pràctiques en la producció 

d'electricitat, el sector industrial, els edificis i el transport. Hem trobat que això, per si sol, els posaria en un rumb millor”, 
va explicar Niklas Hohne, d’Ecofys. 

 

Una de les raons per les quals Estats Units té un ús d'energia per habitant 400 per cent major és que l'espai residencial 
dels nord-americans duplica al de Xina, mentre que els edificis xinesos generalment consumeixen molta menys energia. 

 
“Els edificis de Xina no són per res els més eficients. Però en general són més nous i utilitzen menys aire condicionat i 

calefacció que a Estats Units”, va assenyalar Hohne. 
 

Tot i això, el consum energètic en el sector residencial de Xina està augmentant significativament. Si tots dos adoptessin 

l'estàndard de la Unió Europea (UE) es produirien enormes reduccions, segons l'informe. 
 

Una altra raó de pes del major ús d'energia a Estats Units és que la propietat d'automòbils és 10 vegades major que a 
Xina. A més, aquesta té menys emissions per vehicle a causa de les seves lleis, una mica més estrictes. Una vegada més, 

si tots dos països adoptessin les millors pràctiques mundials, com l'augment a Noruega de la quota de cotxes elèctrics, 

podria haver-hi una diferència important. 
 

Xina i Estats Units són molt diferents, però podrien aprendre un de l'altre, va sostenir Michiel Schaeffer, de Climate 
Analytics. Podrien ocupar una posició d'autèntic lideratge si adoptessin les millors pràctiques del món, va afegir. 

“De moment, no estan liderant” en aquest camp, va observar. 

 
El temps no està del costat de ningú. Les emissions mundials de carboni segueixen augmentant any rere any i, si no 

arriben a un màxim i comencen a descendir en els propers dos o tres anys, serà summament difícil i costós impedir que la 
temperatura del planeta s'elevi per sobre dels dos graus. 

 
Les temperatures han pujat 0,085 graus fins al moment, la qual cosa es vincula a milers de milions de dòlars en danys i a 

fenòmens meteorològics extrems que afecten a desenes de milions de persones, com ha informat IPS. 

Si Estats Units i Xina adoptessin les millors pràctiques mundials en l'ús d'energia, per 2020 les emissions nord-americanes 
caurien 18 per cent per sota del nivell de 2005, aproximadament cinc per cent menys que els nivells de 1990. Les de Xina 

aconseguirien el seu punt màxim a principis de la dècada de 2020. 
 

Això tancaria la bretxa de les emissions en gairebé un 25 per cent. La bretxa d'emissions és la quantitat de reduccions de 

carboni més enllà dels actuals compromisos necessàries abans de 2020 per romandre per sota de l'increment dels dos 
graus. 

 
La UE és clarament capdavantera mundial en la reducció de les emissions que afecten el clima, amb més de 20 per cent 

per 2020 en comparació de 1990. Aquest mes es va comprometre a retallar-les almenys un 40 per cent per 2030. 
 

Una altra anàlisi de Climate Action Tracker va assenyalar al juny d'aquest any que Estats Units i altres economies 

avançades, conegudes com els països de l'Annex 1 en els tractats climàtics de l'Organització de les Nacions Unides, 
hauran de retallar els seus pressupostos de carboni entre 35 i 55 per cent en 2030, per deixar d'usar combustibles fòssils 

en 2050, aproximadament. 
 

Aquestes dates poden semblar llunyanes, però la realitat és que no es podran construir infraestructures que consumeixin 

carboni, com a cases, vehicles, centrals elèctriques, fàbriques i altres, després de 2018. 
 

Les úniques excepcions serien per a la substitució de la infraestructura existent, d'acord amb un estudi recent del que es 
denomina compromisos de carboni. La construcció d'un habitatge calefaccionat amb gas avui dia implicarà que emetrà 

CO2 aquest any i quedarà compromesa a l'ús de més CO2 cada any que s'utilitzi. 
 

Si el creixement econòmic es manté igual que ara, la nova infraestructura planificada i construïda en el proper quinquenni 
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comprometrà al món a emetre suficient CO2 per superar el màxim del pressupost de carboni de dos graus. Aquest 
pressupost és la quantitat de CO2 o de carboni que pot emetre's per romandre per sota dels dos graus. 

 
Després de 2018, l'única opció serà el tancament de les plantes d'energia i uns altres grans emissors abans de la 

conclusió de la seva vida útil. 

 
Tot pla o estratègia per reduir les emissions de CO2 ha de donar-li més prioritat a les inversions en infraestructura. En 

aquest moment les estadístiques revelen “que estem utilitzant combustibles fòssils més que mai”, va destacar Robert 
Socolow, de la nord-americana Universitat de Princeton i coautor de l'estudi. 

 
“Ens ocultem a nosaltres mateixos el que està succeint: les inversions de capital al món estan assegurant un futur d'alt 

consum en carboni”, va advertir Socolow. 

Font: 

IPS (28 d'octubre de 2014) 
http://www.ipsnoticias.net/2014/10/si-quisieran-eeuu-y-china-inclinarian-la-balanza-climatica/ 

 

El Senat australià aprova un nou pla contra el canvi climàtic 
 

El Senat australià ha aprovat avui un pla contra el canvi climàtic que pretén reduir l'emissió de gasos contaminants en un 
5 per cent el 2020, tres mesos després que el Govern derogués l'impost del carboni. 

 

El pla anomenat "acció directa" va ser aprovat de matinada després 
de diverses esmenes d'última hora amb 31 vots a favor i 29 en contra, 

i amb el suport de senadors independents i del Partit Unit de Palmer, 
del magnat miner Clive Palmer. 

 
Aquesta llei, que haurà de ser debatuda en la Càmera de 

Representants -on el Govern del primer ministre, Tony *Abbott, té 

majoria- estableix un fons de 2.250 milions de dòlars (1.785 milions 
d'euros) per a la reducció de les emissions contaminants. 

 
Es tracta d'un incentiu per a les empreses que voluntàriament adoptin 

mesurades per a la reducció de l'emissió de gasos contaminants, a 

diferència de l'abolit impost al carboni que gravava l'emissió per tona 
de CO2 emesa. 

 
La líder del Partit Verd, Christine Milne, va criticar aquesta llei en considerar que "els grans *contaminadores podran fer-

se amb els diners dels contribuents per fer alguna cosa que van haver de fer fa molt temps". 

 
La llei va ser aprovada després que el Govern acordés amb els senadors independents i del partit de *Palmer mantenir 

l'Autoritat de Canvi Climàtic perquè analitzi la possibilitat de fixar un sistema d'intercanvi d'emissions contaminants (MTS, 
en anglès). 

 
En 2012, Austràlia va imposar un impost a les emissions contaminants, que inicialment obligava a les majors empreses 

contaminants a pagar 23 dòlars locals i que havia d'augmentar un 2,5 per cent en termes reals fins a 2015, any en què es 

preveia passar al sistema de comerç d'emissions. 
 

Encara que l'actual Govern australià assegura que la taxa no va ajudar a combatre el canvi climàtic, un informe de la 
Universitat Nacional Australiana va indicar que aquesta va contribuir a reduir les emissions de CO2 emanades pel sector 

elèctric en 17 milions de tones. 

 
Font: 

El Economista ES (31 d'octubre de 2014) 
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/6204709/10/14/El-Senado-australiano-aprueba-un-nuevo-plan-

contra-el-cambio-climatico.html#.Kku8b5K2XUbROCN 

Unió Europea: 

França aprova castigar penalment l'obsolescència programada  

 
Font: EFE 

http://www.ipsnoticias.net/2014/10/si-quisieran-eeuu-y-china-inclinarian-la-balanza-climatica/
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/6204709/10/14/El-Senado-australiano-aprueba-un-nuevo-plan-contra-el-cambio-climatico.html#.Kku8b5K2XUbROCN
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/6204709/10/14/El-Senado-australiano-aprueba-un-nuevo-plan-contra-el-cambio-climatico.html#.Kku8b5K2XUbROCN
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Els diputats francesos han aprovat en l'Assemblea que establir una durada determinada d'un producte per un fabricant, la 
denominada obsolescència planejada, es pot castigar penalment, implicant una pena de presó de dos anys i una multa de 

fins a 300.000 euros que s'afegiria a unes altres ja integrades en la Llei de Consum. 

El grup polític dels Verds a França ha introduït  una esmena al projecte de llei de la transició electrònica que busca 

castigar penalment la pràctica de l’obsolescència programada, la qual consisteix en establir una durada determinada a un 
producte per part del fabricador. Els Verds consideren que 

aquesta tècnica és realitzada premeditadament i la qualifica 
d'engany i frau així com molt nociva per al medi ambient i la 

sostenibilitat. 

A causa d'aquesta postura francesa, el Comitè Econòmic i Social 

de la UE exigeix la seva prohibició en tota Europa. El passat 17 
d'octubre es va organitzar una taula rodona sobre l'obsolescència 

planificada perquè es castigui aquesta pràctica. El Comitè 

Econòmic i Social ja va fer una crida a la prohibició total en un 
ple a l'octubre de l'any passat. 

Amb la nova economia col·laborativa, l'augment dels terminis de 

garantia, el foment del lloguer en lloc de la compra l'exigència de 

peces de recanvi per a períodes molt llargs i la reducció dels 
costos de reparació, a més de l'estandardització d'alguns productes, es busca que els béns ara siguin duradors i no 

peribles, generant un consum compartit autènticament sostenible. Tanmateix, segons l'expert espanyol en polítiques 
públiques de Consum, Alejandro Salcedo Aznal, és important que, per a la seva viabilitat, el trànsit d'una societat 

industrial de béns peribles a una altra de béns duradors quedant així per fora de circuit l'obsolescència planificada i es 
tractaria d'enfocar la lluita contra l'obsolescència psicològica, que es marca el consumidor amb la implantació de modes. 

Font: 
Ecoportal.net (3 de novembre de 2014) 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Francia_aprueba_castigar_penalmente_la_obsolescencia_programada 
 

La UE retalla un 19% els gasos del canvi climàtic i s'apropa a l'objectiu del 2020 

 
Un informe de la Comissió Europea destaca que les emissions de l'any 2013 es van reduir un 1,8% respecte a l'any 

anterior i acumulen un descens del 19% respecte a les dades de 1990. 
 

Segons l'informe, publicat el dimarts 28 d'octubre, 

els gasos amb efecte d'hivernacle, causants del 
canvi climàtic, van experimentar una reducció de 

l'1.8% en el 2013 en relació amb les emissions de 
2012 aconseguint els nivells més baixos des de 

1990. L'executiu comunitari destaca que amb 

aquestes dades, la UE "no solament està en vies 
d'aconseguir l'objectiu de lluita contra el canvi 

climàtic de 2020, sinó que a més pot superar-los". 
 

 
Per primera vegada l'informe ofereix dades sobre la utilització dels ingressos fiscals procedents de la subhasta de drets 

efectuada a l'empara del règim de comerç de drets d'emissió (RCDE) de la UE. Aquesta nova font d'ingressos dels Estats 

membres va ascendir a 3.600 milions d'euros en 2013, dels quals, uns 3 000 milions es destinaran al clima i l'energia, una 
xifra molt superior al 50% recomanat en la Directiva sobre el RCDE de la UE. 

 
Font:  

La Vanguardia (3 de novembre de 2014) 

http://www.lavanguardia.com/natural/20141028/54418640954/la-ue-recorta-un-19-los-gases-del-cambio-climatico-y-se-
acerca-a.html 

El 95% dels europeus considera "important" la protecció 

del medi ambient 

Els ciutadans conscienciats consideren que les prioritats són la 

classificació de residus per al seu reciclat, la reducció del 
consum d'energia i l'ús del transport públic, segons el 

Eurobarómetro. 

 
Font: Ecoportal.net 

 
Font: La Vanguardia 

 
Font: La Vanguardia 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Francia_aprueba_castigar_penalmente_la_obsolescencia_programada
http://www.lavanguardia.com/natural/20141028/54418640954/la-ue-recorta-un-19-los-gases-del-cambio-climatico-y-se-acerca-a.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20141028/54418640954/la-ue-recorta-un-19-los-gases-del-cambio-climatico-y-se-acerca-a.html
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Segons les dades del Eurobarómetro, publicats el 8 de setembre, la protecció del medi ambient és "important" o "molt 
important" per a la gran majoria dels europeus. La Comissió Europea destaca la preocupació pel medi ambient no ha 

disminuït malgrat la crisi econòmica. 

En mirar els problemes ambientals que més preocupen als europeus, el 56% dels enquestats diuen que estan preocupats 

per la contaminació de l'aire, el 50% per la contaminació de l'aigua, el 43% per l'impacte en la salut dels productes 
químics utilitzats en productes d'ús diari i el 36% per l'esgotament dels recursos naturals. 

Un problema estratègic: encara que molts Estats membres es veuen obligats a dedicar quantiosos recursos econòmics a 

fer front a aquest problema, els seus esforços no donen resultats si es limiten a l'àmbit exclusivament nacional.  

Segons l'enquesta, els europeus opinen que l'impuls de l'economia també justifica la protecció del medi ambient. Per això 
per a ells l'ús eficient dels recursos naturals (el 79 %) i la protecció del medi ambient (74%) han de ser punts per tenir en 

compte. Mentre que un 80% dels enquestats considera que l'economia influeix en la seva qualitat de vida, el 75% d'ells 
pensa que l'estat del medi ambient té un impacte similar i un 77% creu que els problemes ambientals tenen una 

incidència directa en la seva vida quotidiana. Entre les seves majors preocupacions estan la contaminació —la 

contaminació de l'aire (el 56%) i de l'aigua (el 50%) se situen al capdavant de la classificació—, així com la generació de 
residus i l'esgotament dels recursos naturals. 

Font:  

La Vanguardia (3 de novembre de 2014) 

http://www.lavanguardia.com/natural/20140908/54414786705/el-95-de-los-europeos-considera.html 

Greu disminució d'aus a Europa: 421 milions menys en 30 anys 

La majoria de les pèrdues és en les espècies més comunes. Així ho revela l'estudi del Pla Paneuropeu de Seguiment d'Aus 

Comunes. 

Un estudi, publicat en Ecology Letters, de la Universitat d’Exeter i del 
Pla Paneuropeu de Seguiment d'Aus Comunes (PECBMS) va revelar 

que les poblacions d'aus de tota Europa han experimentat fortes 

caigudes en els últims 30 anys, amb la majoria de les pèrdues de les 
espècies més comunes. No obstant això, els nombres d'algunes aus 

menys comunes han augmentat. 
 

Aquest estudi revela que existeix una disminució de 421 milions d'aus 

individuals els últims 30 anys. Al voltant del 90 per cent d'aquestes 
pèrdues procedeixen de les 36 espècies més comunes, incloent 

pardals, aloses, perdius xerres i estornell, destacant la necessitat de 
majors esforços per aturar la disminució de les nostres aus de camp 

més conegudes en tot el continent. 

 
Un dels investigadors de la Universitat, Richard Inger, comenta que “és molt preocupant que les espècies més comunes 

d'aus estan disminuint ràpidament a causa que és aquest grup d'aus del que l'ésser humà més es beneficia”. 
 

Les aus proporcionen múltiples beneficis per a la societat. Ajuden a controlar les plagues agrícoles i són importants 
dispersadores de llavors. A més, per a moltes persones els ocells són la principal forma en què interactuen amb la vida 

silvestre, escoltant-ne el seu cant, gaudint de la vista de les aus en el seu entorn local, alimentant a les aus de jardí i a 

través de l'afició de l'observació d'aus. 
 

La majoria de les caigudes es poden atribuir a pèrdues considerables de relativament poques aus comunes, però no totes 
les espècies comunes estan disminuint. Pit-roigs, Mallerenga blava i merles van en augment. Les poblacions de les 

espècies més rares, entre elles arpelles, corbs, voltors i torlits també han mostrat un increment en els últims anys: això és 

probable que sigui el resultat de les accions de conservació directes i protecció legal a Europa. 
 

Font: 
Público.es (3 de novembre de 2014) 

http://www.publico.es/554241/grave-disminucion-de-aves-en-europa-
421-millones-menos-en-30-anos 

Europa pacta reduir un 40% les emissions en 2030 i més 
renovables 

Els Vint-i-vuit pacten una quota de renovables del 27%, i un 25% 

 
Font: Público.es 

 
Fuente: El País 

http://www.lavanguardia.com/natural/20140908/54414786705/el-95-de-los-europeos-considera.html
http://www.publico.es/554241/grave-disminucion-de-aves-en-europa-421-millones-menos-en-30-anos
http://www.publico.es/554241/grave-disminucion-de-aves-en-europa-421-millones-menos-en-30-anos
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d'eficiència energètica. 

El difícil còctel d'energia i medi ambient elaborat a Brussel·les ha deixat raonablement satisfets als 28 Estats de la UE. 
L'ambigüitat de les qüestions més controvertides —i sobretot el llarg termini al que es fixen els objectius, a partir de 

2020— van propiciar en la matinada del divendres un acord que durant diverses hores va estar en l'aire. Espanya ha sortit 

especialment ben parada en aquest capítol, amb un reconeixement del seu aïllament energètic (al costat de Portugal, els 
països bàltics, Xipre i Malta) i una sèrie de mesures per remeiar-ho. 

La Comissió Europea ha tret endavant la seva proposta vinculant de reduir un 40% en 2030 les emissions de carboni en 

la UE en relació amb el nivell de 1990. Es tracta d'un ritme molt més ambiciós que el d'altres potències mundials (Xina i 

Estats Units). Els països de l'Est —amb Polònia com el més combatiu— es resistien a acceptar el paquet complet perquè 
les seves indústries són molt més contaminants que les de la resta d'Europa i els costa aconseguir els objectius. Per 

compensar-los, el Consell Europeu ha disposat una espècie de borsa de drets d'emissió que s'assignaran als països amb 
menor PIB per càpita. 

També es va atenir al previst l'objectiu de renovables, considerat poc ambiciós per les organitzacions mediambientals i els 
països amb major desenvolupament en aquest sector. La UE es compromet al fet que el volum de renovables ascendeixi 

al 27% del consum energètic el 2030. Deu anys abans, el 2020, es revisarà l'objectiu per veure si és possible elevar-ho al 
30%. Aquesta meta suposa duplicar amb escreix l'actual consum de renovables, lleugerament superior a l’11%, segons 

xifres de 2012. Les conclusions de la cimera deixen clar, en tot cas, que no hi haurà fites obligatòries per a cada país, 

sinó que cadascun tindrà llibertat per dissenyar la seva cistella energètica, una condició que pot malmetre l'objectiu final 
del 27%. 

Aquesta necessitat d'impulsar les renovables i de limitar la dependència energètica de Rússia, que cobreix al voltant d'un 

terç de la demanda europea, va afavorir el pacte per millorar les interconnexions a les zones més aïllades del continent, 

entre elles Espanya. La UE adoptarà “mesures urgents” per assegurar que cada país pot transferir o rebre energia a 
través de la seva frontera equivalent al 10% de la capacitat de producció el 2020 (i del 15% el 2030). Per aconseguir-ho, 

aquestes connexions seran considerades projectes d'interès comú (amb finançament comunitari) i se'ls donarà “la 
màxima prioritat”. 

El document no inclou obligacions concretes, però encarrega a la Comissió el seguiment d'aquests progressos. El 
president del Govern, Mariano Rajoy, va definir aquesta novetat com “un assumpte cabdal, no solament per a Espanya, 

sinó per a Portugal i per a tota la UE”. 

Font: 
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Espanya: 

Inquietud per possibles canvis en la normativa de caça al Parc Nacional de Cabañeros 
 

La consellera d'Agricultura de Castella-la Manxa, María Luisa Soriano, va assegurar avui que no s’introduiran modificacions 
en la normativa vigent respecte a la caça al Parc Nacional de 

Cabañeros, situat a Ciudad Real. 

 
Líders de les cinc principals ONG ecologistes d'Espanya es troben 

molt preocupats i van expressar recentment el seu temor al fet que 
el govern modifiqui la Llei de Parcs Nacionals durant el seu tràmit 

parlamentari per incloure la caça comercial o esportiva. L'esborrany 
legislatiu manté la incompatibilitat d'aquesta caça amb la figura de 

Parc Nacional, però els ecologistes van expressar la seva 

preocupació per què el Grup Popular introdueixi al Congrés o en el 
Senat alguna esmena a la llei que permeti la caça esportiva al parc 

de Cabañeros. 
 

No obstant això, La consellera d'Agricultura de Castella-la Manxa, María Luisa Soriano, comenta que "La veritat és que jo 

no entenc el debat, perquè aquí no hi ha hagut cap canvi, el que es farà al Parc de Cabañeros és el mateix que s'està fent 
actualment", en declaracions a Efe durant el Consell de Medi ambient de la Unió Europea, en el qual ha participat. "La 

normativa existeix des de fa molts anys, el que es farà és prorrogar la situació que ara es manté, per tant no hi ha cap 
canvi i no entenc on és el debat", va afegir la consellera. 
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http://www.ecoportal.net/Eco-
Noticias/Inquietud_por_posibles_cambios_en_la_normativa_de_caza_en_el_Parque_Nacional_de_Cabaneros 

Un caçador mata d'un tret a un linx ibèric alliberat aquest any a Ciudad Real 

Entitats animalistes demanen que s'investigui el succés mentre que la Federació de Caça exigirà responsabilitats. 

Kenitra, un dels linxs alliberats el passat 3 de juliol dins del 

projecte Iberlince, va morir el dimecres 22 d'octubre a causa 
d'un tret -suposadament accidental- en el transcurs d'una 

cacera en una finca de Torre de Juan Abad (Ciudad Real). 

La propietat de la finca en la qual va ocórrer el succés es va 

posar immediatament en contacte amb els agents 
mediambientals de la Conselleria d'Agricultura per informar 

del fet i realitzar les diligències oportunes, segons informa 
Iberlince a la seva pàgina web. Una vegada al lloc dels fets, 

els agents van comprovar que es tractava de Kenitra. El 
cadàver s'ha portat al CREA del Chaparrillo on se li practicarà la necròpsia. 

Demanen una investigació completa 

L'organització WWF ha exigit a les autoritats una investigació completa i exhaustiva que esclareixi la mort de Kenitra, un 

dels vuit linxs ibèrics reintroduïts aquest any a Ciudad Real en el marc del projecte Life Iberlince, i ha demandat que si hi 
ha responsabilitats "es depurin". 

L'organització es personarà en aquest delicte, igual que ha fet en altres ocasions, en casos de greus delictes contra la 

fauna. "No podem permetre que l'esforç que la UE està fent a través del projecte Iberlince per recuperar la població de 

linx ibèric a Castella-la Manxa i que compta amb el suport de la gran majoria de la població local i de la immensa majoria 
de propietaris de vedats, gestors i caçadors es vegi amenaçada per incidents tan greus com aquest", ha expressat 

aquesta ONG en un comunicat. 

Ha assegurat que el Govern de Castella-la Manxa "ha de fer un major esforç per racionalitzar el model de gestió 

cinegètica, excessivament orientat al control de predadors de manera innecessària i inútil". "La presència d'aquesta 
espècie amenaçada ha de ser completament compatible amb la gestió cinegètica, tal com ja ocorre en altres llocs", han 

asseverat des de l'ONG. 

L'organització fa una crida a propietaris, gestors de caça i caçadors de la zona, que constitueixen "una de les peces 

angulars del projecte de reintroducció i la col·laboració de la qual ha estat fins avui impecable, perquè extremin les 
precaucions i evitin que aquest tipus de situacions es puguin tornar a produir". 

La Federació de Caça exigirà responsabilitats 

La Real Federació Espanyola de Caça (RFEC) exigirà responsabilitats davant l'organisme competent. El president de la 
RFEC, Andrés Gutiérrez de Lara ha manifestat que és "intolerable" l'actuació d'aquest individu. "Mai s'ha de disparar 

davant una peça que no estigui permesa per llei i menys que estigui en perill d'extinció i pertanyi a un programa de 
recuperació d'una espècie", ha assenyalat en nota de premsa. 

D'haver estat de manera accidental, Gutiérrez Lara sentencia que "no existeix cap excusa. Mai devem disparar sense 
cerciorar-nos de quina peça ho estem fent. No cap lloc a l'error". La RFEC es personarà com a acusació particular davant 

les diligències que poguessin obrir-se en conseqüència a aquest acte i exigeix a la justícia que apliqui tot el pes de la llei. 

A més, expulsarà de les seves files a aquest caçador, en el cas d'estar federat, i anuncia que així actuarà en tots els casos 

que puguin produir-se de semblants característiques. La Federació insta a tots els caçadors espanyols a extremar les 
màximes precaucions "perquè errors semblants no tornin a produir-se mai". 

La Conselleria d'Agricultura de Castella-la Manxa ha anunciat que es presentarà com a acusació particular en el cas de la 
mort del linx 'Kenitra'. Així ho han confirmat a Europa Press fonts del departament que dirigeix María Luisa Soriano, que 

han recordat que ja ha obert una investigació, dins de les seves competències, per esclarir la mort del 'Kenitra', al cos del 
qual se li està realitzant una necròpsia per saber quines van ser les causes de la mateixa. 

Aquestes fonts han concretat que la necròpsia s'està duent a terme al centre agrari 'El Chaparrillo' situat a la província de 
Ciudad Real i han afegit que des d'aquest dimecres els agents mediambientals s’han desplaçat desplaçat al lloc i "des del 
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minut u" es van posar en funcionament per aclarir els fets. 

A més, la Conselleria d'Agricultura ha posat a disposició de la Guàrdia Civil tota la informació que posseeix sobre la 
defunció d'aquest linx per si s'hagués incorregut en un delicte. 

Font: 
La Vanguardia (3 de novembre de 2014) 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20141023/54418210859/cazado-mata-disparo-lince-iberico-liberado-este-ano-
ciudad-real.html 

Fuerteventura vol regar amb “atrapa núvols” 

L'aigua condensada a les boires i els núvols serà aprofitada amb un 

projecte del Cabildo de Fuerteventura per regar el pic de la Zarza a 
807 metres d'altitud i el Morro Velosa, a 675 metres. 

La captació de l'aigua dels núvols forma part d'un projecte major que 

inclou la reforestació en aquestes 2 zones amb espècies vegetals 

autòctones i pròpies de climes humits, la creació de tancats per evitar 
l'acció dels animals i la instal·lació de dipòsits i sistemes de reg. 

Per a l'emmagatzematge de l'aigua dels núvols i la boira, la consellera 

insular de Medi ambient, Natalia Évora ha explicat que s'utilitzaran uns dipòsits connectats entre si i auto regulables, que 

comptaran amb un sistema de boies que permetrà alliberar l'aigua a mesura que s'aconsegueix el nivell adequat. 

Aquests recipients estaran connectats amb la canalització i el sistema de reg que proveirà a les plantacions de la zona. 

Font: 

EFEverde (3 de novembre de 2014) 
http://www.efeverde.com/noticias/fuerteventura-atrapa-nubes/ 

Es recupera el voltor negre a Andalusia amb la presència de 325 parelles reproductores 

 

Aquest any s'ha aconseguit comptabilitzar la segona taxa més alta de pollets, amb 180 exemplars. 
 

Els censos realitzats per la Conselleria de Medi ambient i Ordenació del Territori, en el marc del Pla de Recuperació i 
Conservació d'Aus Necròfagues, han detectat la presència d'almenys 325 parelles de voltor negre (Aegypius monachus) a 

Andalusia, confirmant així l'èxit reproductor que registra l'espècie en 

l'última dècada gràcies a les actuacions contemplades al seu 
programa de conservació. De la xifra total, 107 parelles es localitzen a 

Sierra Pelada (Huelva), 72 a la Sierra de Andujar (Jaén), 53 a la Sierra 
de Hornachuelos (Còrdova), 90 a la principal zona de reproducció de 

la Serra Nord de Sevilla i tres a una altra àrea minoritària d'aquest 

parc natural. 
 

Aquest any s'ha aconseguit també comptabilitzar la segona taxa més 
alta de pollets d'aquesta rapinyaire amb 180 individus, igualant 

gairebé el rècord establert en 2012 quan es van censar 187 
exemplars. Aquestes dades vénen a confirmar que la situació de 

l'espècie ha anat millorant any rere any fins a aconseguir el 2010 

passar de la categoria de ‘En Perill’ a la de ‘Vulnerable’ a Andalusia, 
reduint així el seu nivell d'amenaça segons els criteris establerts per la 

Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN). 
El Programa d'Actuacions per a la Conservació del Voltor Negre, cofinançat amb fons europeus, es va iniciar en 2002 amb 

210 parelles reproductores a Andalusia, una xifra que s'ha anat incrementat en un 50% fins a aconseguir les 318 parelles 

reproductores en 212, 330 en 2013 i prop de 325 en 2014. 
 

L'any 2001 el voltor negre va ser catalogat En Perill (EN) en el Llibre Vermell dels Vertebrats Amenaçats d'Andalusia, i 
gràcies a l'augment constant en els seus efectius, va passar el 2010 d'aquesta categoria a la de Vulnerable reduint-se així 

el nivell d'amenaça, ja que el nombre de voltors negres adults, sexualment madurs, s'ha mantingut per sobre dels 250 
durant els últims anys. 
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http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Se-recupera-el-buitre-negro-en-Andalucia-con-la-presencia-de-325-parejas-
reproductoras.asp 

Experts adverteixen de la urgència de la lluita contra les espècies invasores 

“La pèrdua de biodiversitat és alguna cosa insubstituïble i cal actuar mentre se sigui a temps” 

Els experts consideren que la lluita contra les espècies invasores és "urgent" i no pot demorar-se, perquè en l'actualitat 

constitueixen la segona causa de pèrdua de biodiversitat al món i una de les grans amenaces per a la biodiversitat a 
Espanya. 

La directora veterinària de la Fundació per a la Recerca en etologia i Biodiversitat (FIEB), Silvia Villaverde, ha comentat a 

Efe que el perill que suposen les espècies invasores ha de preocupar a la societat i als governs, per prendre decisions que 

permetin minimitzar els riscos que es corre en aquests moments. 

“La pèrdua de biodiversitat és alguna cosa  insubstituïble i cal actuar mentre es sigui a temps“, ha considerat Villaverde. 

Els experts coincideixen en la necessitat que s'adoptin mesures urgents, com s'ha posat de manifest en un curs sobre 

espècies de fauna invasora que s'ha celebrat en el Centre Nacional d'Educació Ambiental (*CENEAM) de Valsaín 
(Segòvia), que ha coordinat la pròpia directora veterinària del FIEB. 

El curs ha reunit a agents mediambientals, forestals i rurals de tot el país per analitzar aquest problema, que suposa una 

de les majors amenaces per a la biodiversitat a Espanya. 

En aquest sentit, Villaverde ha destacat que aquests professionals constitueixen la primera línia de treball i per això “han 

de comptar amb els coneixements i preparació adequada per actuar davant la cada vegada més freqüent presència 
d'aquestes espècies en el mitjà natural”. 

Segons la directora veterinària del FIEB, el problema de les espècies invasores està “generalitzat en tota Espanya“, la qual 
cosa encara que pot variar en cadascuna de les comunitats autònomes és cada vegada més necessari abordar el 

problema de forma global. 

Segons el seu parer, cal que la gent que està a peu de camp sàpiga 

com actuar i ha insistit que cal que s'adoptin “mesures més 
contundents per evitar que aquestes espècies s'assentin cada vegada 

al territori”. 

Villaverde ha apuntat que hi ha espècies invasores que estan 

pressionant de manera important a espècies autòctones, com és el cas 
del visó americà al visó europeu, al que ha posat “en una situació 

realment complicada, al límit de l'extinció”. 

Per la seva banda, el president de l'Associació Espanyola d'Agents Forestals i Mediambientals (AEAFMA), Luis Díaz, també 

ha demanat que s'abordi aquest problema amb “major contundència” per part de totes les administracions. 

Díaz ha explicat a Efe que el curs ha posat de manifest que és necessari que les comunitats autònomes inverteixin en 

millorar aspectes tan essencials com  dotar-se d'espais on dipositar les espècies que són captures en el camp o facilitar 
eines per a la captura o transport de les espècies. 

Així mateix, ha considerat fonamental conscienciar als més joves que no és aconsellable adquirir aquest tipus d'espècies 

que quan són petites són “bonics i agradables de tenir“, però que en créixer es converteixen en un problema i per desfer-

se dels animals són alliberats en el mitjà natural. 
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Catalunya: 

Nova aposta per l'eficiència energètica en l'ordenació ambiental catalana d'enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn 
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La finalitat de la proposta es basa en regular, en vint-i-quatre articles, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions 
transitòries i tres disposicions finals, els sistemes d'il·luminació exterior i els d’interior respecte l'afectació a l'exterior per 

protegir el medi nocturn, mantenir el màxim possible la llum natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir els 
efectes nocius sobre els espais naturals i l'entorn urbà, i millorar l'eficiència energètica de la il·luminació artificial per 

promoure l'estalvi d'energia i de recursos naturals. 

Segons la memòria general del Projecte de decret, les propostes que es disposen en ell permetran ajustar i actualitzar la 

normativa d'ordenació ambiental de l'enllumenat a la realitat tecnològica i social amb un desenvolupament coherent amb 
la legislació de seguretat industrial, eficiència energètica i seguretat i salut laboral, comportant, en conseqüència, un 

estalvi econòmic important en la despesa energètica associat a l'enllumenat exterior així com una disminució de la 

contaminació lluminosa. 

Aquesta norma a més es redacta en el marc dels objectius del Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-
2020, així com del Mapa de la protecció sobre la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat pel departament competent 

en matèria de medi ambient, com a referència normativa del grau de protecció del medi nocturn a Catalunya. 

Com ja és sabut, l'any 2005 a Catalunya es va desenvolupar la Llei 6/2001 mitjançant el Decret 82/2005, de 3 de maig, 

pel qual es va aprovar el seu reglament. No obstant això, el 5 desembre de 2011 es va publicar la Resolució 
TES/2809/2011, de 29 de novembre (DOGC nº 6019) per la qual es va donar publicitat a la Sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya de 7 de desembre de 2007, que el va declarar nul de ple dret, quedant, en 

conseqüència, un buit en el desplegament d'aquesta norma. 

Cal recordar que la Unió Europea ha regulat de forma intensa en els últims anys aquestes matèries, amb el que un altre 
dels motius per desenvolupar aquesta llei és la seva actualització a les noves exigències que emanen de la Unió Europea, 

com són: 

El Reglament (CE) núm. 245/2009 de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel qual s'aplica la Directiva del Parlament 

Europeu i del Consell en relació als requisits de disseny ecològic per a llums fluorescents sense estabilitzadors integrats, 
per a llums de descàrrega d'alta intensitat i per a estabilitzadors i llums que puguin funcionar amb aquests llums, i es 

deroga la  Directiva 2000/55/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

El Reglament (UE) núm. 347/2010 de la Comissió, de 21 d'abril de 2010, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 

245/2009 citat, i s'estableixen requisits de disseny ecològic per a la comercialització dels tipus d’equips que indiquin. 

La Directiva 2011/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre restriccions a la utilització de 

determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

D'altra banda, la necessitat de desplegar aquesta Llei autonòmica també ve donada pel seu encaix jurídic amb la 
legislació estatal posterior, com és:  

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i de protecció de l'atmosfera, que entre altres preceptes defineix 
la contaminació lumínica, establint que les administracions públiques hauran de promoure la seva prevenció i reducció.  

El Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions 
d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 amb la finalitat de limitar la 

contaminació lluminosa, reduir la intrusió lluminosa i millorar l'eficiència i l'estalvi energètic. 

El present Projecte de decret de desenvolupament de la Llei autonòmica 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

d'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, també contempla les previsions establertes en el Reial decret 862/2009, 
de 14 de maig, regulador de les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i la regulació de la 

certificació d'aeroports de competència de l'Estat, així com la Guia de senyalització i il·luminació de turbines i parcs eòlics, 
de 24 de gener de 2011, publicada per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria de la Direcció general de Seguretat 

d'Aeroports i Navegació Aèria, que estableixen les directrius generals a complir per a la senyalització dels aerogeneradors 

de parcs eòlics i les consideracions específiques quan la senyalització pugui plantejar afectacions ambientals significatives. 

L'obertura de l'expedient europeu es produeix després de diversos retards en la data de clausura dels 63 abocadors. El 
2008, després del primer avís de Brussel·les, les autoritats espanyoles es van comprometre amb la UE a tancar-los 

definitivament abans de 2012. Ara, Espanya proposa la seva clausura i restauració final abans de 2016, una data que 

Brussel·les veu massa tardana i que ha motivat l'avanç en el procés sancionador per part del màxim òrgan de Govern 
europeu. Les autoritats espanyoles disposen de dos mesos per respondre per escrit a les exigències comunitàries i evitar 

així que el cas acabi als tribunals. 
 

L'Executiu comunitari ha subratllat aquest dijous que la directiva europea de residus de 2006 obliga als Estats membres a 
adoptar les mesures necessàries per garantir que la gestió de les deixalles es duu a terme “sense posar en perill la salut 
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o danyar el medi ambient” i ha recordat que el text estableix que la seva recuperació o eliminació es produeixi “sota 
condicions controlades”. 

 
L'últim capítol de la llarga llista de desacords entre Espanya i la UE en assumptes relacionats amb els abocadors sense 

control es va obrir al juliol, quan la Comissió Europea va decidir portar a Madrid a la justícia europea per mantenir oberta 

una trentena d'abocadors il·legals. Ara, si la resposta de les autoritats al requeriment anunciat ahir per Brussel·les no 
convenç a les autoritats comunitàries, Espanya s'exposa al fet que els tribunals europeus hagin de dirimir no una sinó 

dues causes per mala praxi mediambiental. 

Axí ho ha manifestat avui als mitjans el Conseller d'Obres Públiques, Transports i Política Territorial de Canàries, Domingo 

Berriel, després de reunir-se avui amb representants de les citades comunitats a la seu de l'oficina del Govern de Canàries 
a Madrid.  

En una roda de premsa, en la qual només estava representada la comunitat canària, Berrier ha assenyalat que totes les 

comunitats consideren que la llei envaeix les competències autonòmiques i que es posen de termini fins al 30 d'agost per 

presentar els recursos.  

Al costat del polític canari, han assistit a la reunió el secretari general tècnic i el director general d'Ordenació del Territori 
de Catalunya; el viceconseller de Medi ambient i director de l'Agència de l'Aigua del País Basc; el secretari general tècnic 

d'Andalusia, i la cap de serveis de gestió urbanística d'Astúries.  

Tots ells “venien comissionats pels seus propis consellers”, ha afegit Berrier després d'anticipar que cada vegada hi haurà 

més postes en comú per part de les comunitats, davant el que ha qualificat de “tancament” per part de l'actual Govern i 
de pretensió d'afeblir l'actual model competencial.  

El conseller ha recordat a més que les cinc comunitats citades posseeixen més de la meitat del litoral espanyol i que 
l'argumentació jurídica dels seus respectius recursos és “bàsicament la mateixa”. Així ha passat a desgranar els punts 

sobre els quals segons el parer de Canàries l'actual llei de costes és inconstitucional. 

En aquest sentit, ha dit que la Llei de Costes vulnera el principi d'igualtat en haver amnistiat dotze nuclis situats a la Costa 

i a la resta haver-los deixat fora sense assentar primer les bases que especifiquin quins són els criteris per gaudir d'aquest 
règim especial.  

En segon lloc, ha considerat que envaeix les competències autonòmiques i locals, i en tercer lloc, perquè la llei “és 

retroactiva” en obligar als ajuntaments a presentar informes sobre sòls que ja estaven classificats amb anterioritat com a 

urbans. Finalment, Barrier ha considerat que el Govern ha de transferir la gestió del litoral a les Comunitats Autònomes i 
ha qualificat la llei de “despropòsit”, ja que ni tan sols, ha dit, hi ha manera de poder interpretar-la correctament en 

alguns dels seus apartats.  

El Govern asturià continua amb l'anàlisi jurídica de la Llei de Costes per decidir si recorre la normativa davant el Tribunal 

Constitucional (TC), després de la reunió mantinguda avui a Madrid amb representants de diverses comunitats 
autònomes.  

Fonts de la Conselleria de Foment han explicat a Efe que Astúries encara “no ha pres una decisió” i que encara s'està 
estudiant la possibilitat de recórrer la Llei. La cap de servei de Disciplina Urbanística de la Direcció general d'Ordenació del 

Territori i Urbanisme del Principat, Mónica Fierro, ha participat avui en una reunió amb representants dels governs 
d'Andalusia, Canàries, Catalunya i País Basc per analitzar un possible recurs de la normativa davant el TC.  

Fonts de la Conselleria de Foment del Principat han insistit que la reunió d'avui era de caràcter tècnic i que el Govern del 
Principat està encara analitzant la possibilitat de recurs. 

 
Font: 

Terraqui (29 de setembre de 2014) 
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/nueva-apuesta-por-la-eficiencia-energetica-en-la-ordenacion-ambiental-

catalana-de-alumbrado-para-la-proteccion-del-medio-nocturno/ 

TGN fracassa en el seu intent d'impulsar l'ús de la bici 

Les millores proposades en el Pla de Mobilitat de l'Ajuntament no acaben de concretar-se i els ciclistes critiquen la falta de 
carrils habilitats i el mal estat d'alguns trams.  
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Tarragona només té deu quilòmetres de carril bici. I 
en alguns trams els ciclistes han de sortejar arbres i 

solcs. La ciutat no està preparada per a aquest mitjà 
de transport, tot i que el seu ús s'està estenent. Cada 

vegada són més els tarragonins que es desplacen 

amb bicicleta per anar a treballar o estudiar. De 
vegades no els queda altra que anar per les voreres o 

‘jugar-se-la’ per la carretera. Únicament hi ha quatre 
traçats adaptats (encara que són clarament 

millorables): des de Bonavista fins a la N-340, a la 
zona portuària, el parc del riu Francolí i des de la N-

340 fins a Campclar. Les millores contemplades en el 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de 
l'Ajuntament –més quilòmetres de carril, més 

aparcabicis...– no arriben. 

«A Tarragona, les facilitats per als ciclistes són 

mínimes. Si circules per carretera pots sentir que et jugues la vida, i si vas per les voreres, algunes són massa estretes i 
amb molts impediments», afirma Carlos Alcalde, portaveu de la plataforma Grup de Mobilitat Tarragona. 

Alcalde critica que els trams de carril bici de la zona de Ponent «estan en molt mal estat. Hi ha arbres, corbes impossibles 

o espais molt estrets que no permeten el creuament de bicicletes». 

Marcos Ruiz es desplaça habitualment per allí amb aquest mitjà de transport. «Anar des de Tarragona fins als barris és 

una odissea. A part de que cal creuar la carretera, l’amplada del carril bici és molt irregular en alguns punts i cal anar 
amb compte per no ensopegar amb alguna cosa», afirma. 

Els ciclistes que es mouen pel centre de la ciutat ho tenen encara més complicat, doncs manquen d'espais habilitats per a 
les bicicletes. «Visc prop de l'estació de Renfe i si, per exemple, haig d'anar a treballar de cambrer a la Imperial Tarraco, 

vaig amb bici. Els conductors no ens respecten massa i falten carrils per on puguem circular sense la necessitat d'anar 
amb mil ulls perquè no ens donin. Sempre vaig per carretera i he tingut diversos esglais i enfrontaments amb gent 

irrespectuosa», afirma Javier Cortés. 

Edgar Vives, que sovint va pedalejant des del carrer Ramón y Cajal fins al Campus Sescelades de la URV, afegeix que «en 

cas de pujada acostumo a anar per la vorera, perquè ho veig menys perillós; em fa por veure'm embolicat en un algun 
accident si vaig per carretera. El problema de circular per la vorera és que la policia et fa baixar de la bici». 

Connectar el centre amb la universitat és precisament una de les principals demandes dels usuaris. «Molts estudiants que 
viuen en el centre de Tarragona van caminant o en transport públic. Amb bicicleta arribarien en deu minuts de la Plaça 

Imperial Tarraco i s'estalviarien les moltes voltes que donen els autobusos», assenyala Vives.  

‘Vaig xocar amb un cotxe’ 

Ivan Carles Martínez usa la bici diàriament per anar a la universitat. «Habitualment les voreres estan plenes de gent que 

no sol deixar passar a les bicicletes, les cruïlles estan repletes de cotxes que tampoc et permeten el pas i el camí està en 

mal estat i quan plou t'embrutes. Els accessos no són fàcils», sosté aquest jove, que explica que «una vegada vaig xocar 
amb un cotxe que no em va veure en la cruïlla del pont amb el carrer Pi i Margall. Jo no vaig patir cap dany, però la meva 

bici sí». 

L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ja ha manifestat que tant el carril bici a la zona de Llevant com el de connexió entre els 

Campus Sescelades i Catalunya són «prioritaris per a l'Ajuntament». De fet, representants municipals han mantingut 
reunions amb responsables de la URV per dissenyar el recorregut. 

El Pla de Mobilitat contempla que per 2017 haurien d'haver-se construït deu nous quilòmetres de carril bici a la ciutat, la 

qual cosa serviria per completar la denominada xarxa bàsica. I reconeix que, a llarg termini, serien necessaris altres 

quaranta. El projecte hauria d'estar ja en marxa, però no és així. La regidora de Mobilitat, Begoña Floria, va apuntar 
recentment al Diari que «per diferents raons, pensem que primer és millor resoldre altres temes que afecten a un major 

nombre de persones, com els itineraris a peu o la xarxa d'autobusos». I va afegir que en tres anys «s'haurà aconseguit 
més o menys el que es preveia en el pla a nivell de quilòmetres de carril bici». 

El Grup de Mobilitat critica la demora amb la qual va aquesta actuació i reivindica la construcció d'un xarxa ciclista de 45 
quilòmetres, que uneixi el centre amb els barris i els grans llocs de treball i centres d'estudis. «Hauria de ser un carril 

segregat que no minvi l'espai dels vianants, sinó el dels vehicles, excepte en grans carrers com la Rambla Nova», indica 
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Carlos Alcalde. 

Els usuaris demanen celeritat a l'Ajuntament i que inverteixi en infraestructures per impulsar aquest mitjà de transport, 
«ja que, a part de ser saludable, reduiria notablement les emissions de CO2», opina Javier Cortés. «Incentivar-ho estaria 

molt bé per a la gent que fa desplaçaments curts pel centre de la ciutat. D'aquesta manera estalviaríem en gasolina i 

contaminació», puntualitza Ivan Carles Martínez. 

En aquesta línia, l'associació TarracoBici destaca que vol contribuir a incrementar els usuaris de bicicleta «dins del context 
de dos projectes clau per a la nostra ciutat: els Jocs del Mediterrani de 2017 i la seva transformació en una Smart City». 

«Considero oportunes les mesures que està prenent l'Ajuntament, previstes en el PMUS: la limitació de la velocitat a 30 

km/h en diversos carrers, la creació del Consell de Mobilitat, que Tarragona formi part de la xarxa Ciutats per la 
Bicicleta... És necessari, no obstant això, la total implicació institucional, la conscienciació ciutadana i que l'Ajuntament 

promocioni la pacificació del tràfic», argumenta Dolors Espuny, presidenta de TarracoBici. 

Solució a les pujades  

 
La plataforma Grup de Mobilitat va més enllà i reclama que es permeti pujar les bicicletes en els autobusos interurbans i 

no es penalitzi als ciclistes que circulin a més velocitat que els vianants: «Entenem que a 15 quilòmetres per hora la 
bicicleta no suposa cap risc».  

 

Una altra de les manques de Tarragona per facilitar l'ús d'aquest mitjà de transport és la falta de aparcabicis: ara hi ha un 
centenar de places –el Pla de Mobilitat contempla duplicar-les– . «Segons l'ordenança, només es poden aparcar en els 

espais habilitats, però hi ha pocs i estan repartits en poc més d'una desena de llocs, per la qual cosa cal desplaçar-se 
bastant», lamenta Alcalde. 

 
En quant a la possibilitat que Tarragona tingui un sistema de lloguer públic de bicicletes, tipus bicing, el consistori ho ha 

descartat, encara que es mostra disposat a promocionar l'ús de la bicicleta amb «mesures innovadores, com la bicicleta 

elèctrica, que, alhora, podria solucionar els problemes puntuals de pendents en algun itinerari». 
 

Font: 
Diari de Tarragona (8 d’octubre de 2014) 

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/31593/tgn-fracasa-en-su-intento-de-impulsar-el-uso-de-la-bici 

 
Vandellòs I: Concentració 25 aniversari de l'accident i pel tancament de les nuclears 

El 19 d'octubre de 1989 a les 21:40 es va produir l'accident nuclear de Vandellòs I, el més greu de la història nuclear 
espanyola. L'accident va començar amb un incendi a la sala de turbines que es va propagar fins al reactor i va ser a punt 

de provocar una fusió del nucli i una fuita de gas i aigua radioactiva, tal com anys després ha succeït a Fukushima. 

En el desenvolupament de l'accident va ser clau la 
situació de diversos sistemes de seguretat, la 

reparació dels quals havia ordenat el 1986 el Consell 

de Seguretat Nuclear (CSN) a Hifrensa, l'empresa 
propietària. Tot i això, l'any 1989 encara no s'havien 

instal·lat ni la protecció del sistema elèctric ni els 
bufadors d'emergència. El foc va donar lloc a una 

inundació que va deixar inservibles dues dels quatre 

turbo bufadors, peces que serveixen per refrigerar el 
reactor, i va danyar els altres dos que quedaven, 

amb el consegüent risc que la reacció en cadena es 
descontrolés i es produís la fusió del nucli. La 

temeritat de Hifrensa i la manca de rigor de les 
autoritats van ser per tant, crítiques perquè es 

produís l'accident. El desconcert després de 

l'accident va ser majúscul en la central i en el CSN, 
com mostren els enregistraments de les converses 

telefòniques lliurades al Congrés el 1990. Van ser els 
bombers els que van aconseguir acabar amb 

l'incendi, evitant de pas una enorme fuita 

radioactiva. Només la fortuna va impedir que es produís la reacció nuclear i es fongués el nucli. La mateixa bona sort que 
va fer que no s'arribés a produir una fuita d'aigua ni de gas radioactiu. 

L'actuació dels bombers va salvar la vida a moltes persones i va evitar la tragèdia. Malgrat tot el que va passar, els 

responsables de l'accident de Vandellòs I van sortir impunes del judici que va haver-hi per determinar responsabilitats. 
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L'accident de Fukushima a Japó ha tornat a posar evidència la perillositat d'aquestes instal·lacions. L'energia nuclear està 
desacreditada i prova d'això és el seu clar declivi. L'any 2013 va aportar el 10,8 % de l'electricitat mundial, pràcticament 

la meitat de la qual va arribar a aportar en els seus millors temps. Europa i els Països més desenvolupats aposten per un 
altre tipus d'energies més netes, amb menys perill per a la ciutadania i amb menys impacte sobre el medi ambient i la 

salut de les persones. Però el Govern espanyol i el català segueixen apostant per perpetuar aquest tipus d'energia, sobre 

la base d'allargar la vida activa d'uns reactors ja de per si mateix envellits, a 60 anys o més d'activitat. 

La Campanya 25 anys aniversari de l'accident Vandellòs I conformada per entitats de tota Catalunya, ha realitzat una 
sèrie d'actes, jornades i accions reivindicatives durant tot aquest any que culminen amb la concentració realitzada aquest 

diumenge per commemorar l'accident i exigir un calendari de tancament de les Centrals Nuclears pactat amb tots els 

agents socials, polítics i econòmics tal com s'ha fet en altres Països. Les organitzacions han demanat un canvi radical en 
l'actual política energètica per a la transició a un model basat en fonts netes i renovables. 

 
Font: 

Tercera Información (19 d’octubre de 2014) 
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article75614 

Clam contra el TTIP durant les jornades que en van revelar els efectes 

Dissabte 11 d’octubre, dia d’acció global a Europa contra l’Acord Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió entre Europa i 

els Estats Units (TTIP, en les sigles en anglès). Més de 31 ciutats espanyoles van ser escenari de marxes en contra del 
tractat i la xifra es multiplica per mil quan parlem de les protestes que hi va haver a les ciutats d’arreu d’Europa, amb 

#StopTTIP com a crida. Tot i això, molts sectors de la població desconeixen què és aquest tractat o per què els hauria de 
preocupar, fet totalment comprensible tenint en compte que l’acord es 

negocia en secret des de 2013. 

Què és el TTIP? Què s'amaga darrere aquesta negociació? Per què es 

vol implantar? I com ens afecta a cadascuna de nosaltres? La resposta a 
aquestes preguntes va marcar les jornades Sobirania Segrestada–Drets 

en perill, organitzades per la campanya Catalunya No al TTIP, que van 
arrencar el vespre del divendres 10 i van culminar l'endemà dissabte a la 

Facultat de Geografia i Història de la UB i a l’Auditori del CCCB de 

Barcelona. 

“No tornarà a haver-hi democràcia si se signa el tractat”  

A la primera sessió, es va fer una introducció al TTIP a través de les 

aportacions de diverses expertes. Susan George, presidenta de la junta 
del Transnational Institute, presidenta honorària d'Attac-França i 

reconeguda activista especialista en polítiques de lliure comerç, va 

presentar el TTIP com “una qüestió particularment important que afecta 
tots els països i que farà que les vides de les ciutadanes de tots els 

països europeus empitjorin si s’aprova”. Amb la mateixa fermesa, però, 
també va afirmar que “malgrat les males notícies, aquesta és una batalla 

que podem guanyar”.  

Segons George, si s'aprova el TTIP hi haurà una “tremenda concentració 

de poder” als EUA, que se sumarà a l'Acord d’Associació Transpacífic 
(TPP, negociat amb onze nacions de la conca del Pacífic) existent. El “pla 

a llarg termini” és desfer-se de les regulacions en el comerç i “establir 
unes normes innegociables” d'acord amb els seus beneficis. “L’únic 

obstacle que hi ha al seu camí som nosaltres”, va finalitzar George, per concloure que pot ser que “no hi torni a haver 

democràcia si finalment se signa el tractat”.  

El poder dels 'lobbies' 

Alessa Hartman, consellera Internacional de Polítiques Comercials i representant del Fòrum del Medi Ambient i 

Desenvolupament d’Alemanya, va explicar que les negociacions, iniciades el juliol de 2013, es troben en la setena ronda 
“sense la possibilitat que el Parlament Europeu pugui fer cap canvi en els textos” i on “els consells regionals no tenen 

informació de cap dels detalls sobre què s’està treballant a la Comissió” més enllà de les filtracions. La ponent apuntà que 
prèviament a l’inici de les negociacions el 2013, la Comissió Europea [entitat negociadora juntament amb els 

representants del Comerç d’Estats Units] “es va reunir amb representants de la indústria i que, de fet, el 93% de les 

reunions preparatòries van ser amb lobbies”. 

 
Font: La Directa 



 
20 

L’oposició d’interessos entre les empreses i els ciutadans va ser un dels pilars del debat en les jornades. I Rosa Guillén, 
membre de la Marxa Mundial de Dones i del Grup de Gènere i Economia del Perú, va parlar de la comunitat. La ponent es 

va referir a la separació entre les polítiques econòmiques i les socials com a “el moment on es produeix una divisió entre 
el sosteniment de la vida i l’acumulació de beneficis”. Guillén ho va definir com una crisi civilitzartòria on “no tindran va lor 

ni les persones ni la terra on vivim”.  

Durant l'acte es van explicar què ha passat en d'altres tractats similars. Mèxic, per exemple, ha perdut la sobirania en 

benefici de les transnacionals 

Francisco López Bárcenas, advocat mercantil i teòric en dret indígena mexicà, va exemplificar l'afirmació des dels més de 

20 anys d’experiència de Mèxic en tractats de lliure comerç. Va parlar del vigent NAFTA, tractat entre Mèxic, EE.UU i 
Canadà signat el 1992, i com aquest ha convertit un país model en el repartiment de terres per al consum familiar dels 

camperols com Mèxic en un país que “ha perdut la seva sobirania per anar a parar a mans de les transnacionals”.  La 
conseqüència ha estat l’expropiació dels béns comuns a la gent per convertir-los en mercaderies al servei de les 

empreses, trobant casos com la de “comunitats sense llum amb centrals hidroelèctriques al costat”, perquè l’energia 

s’emmagatzemava per a EE.UU. 

Drets laborals i educació 

Els mateixos efectes serien extrapolables als drets laborals, els serveis públics, la sanitat, l’educació, el consum i 

l’alimentació, el món de la pagesia, l’energia i el medi ambient, els impactes en la macro i micro-economia i la propietat 
intel·lectual.  Segons Albert Recio, professor d’economia de la UAB, amb el TTIP es podrien produir unes limitacions als 

drets laborals. “Existeixen elements potencials que generen pressió a la baixa” d’aquests drets, que van des de “la pressió 
permesa pel mercat” a “l’existència del mecanisme promogut pel TTIP on les multinacionals tenen capacitat de negociació 

amb l’estat sobre condicions laborals i l’aplicació de reformes laborals” cada cop més flexibles, acord amb el benefici de 

les empreses. . 

TISA i CETA, tractats pendents per liberalitzar els serveis i l’alimentació 

La jornada també obligà a parlar de tractats que es negocien paral·lelament al TTIP amb efectes en àmbits bàsics en la 

vida de les persones: els serveis públics i l’alimentació. Luis Capacete, membre de la Federació d’associacions en defensa 
de la sanitat pública, explicà que amb l’Acord de Comerç dels Serveis (TISA), negociat entre EE.UU, Austràlia, la UE, Xile, 

entre d’altres (on hi ha pocs països asiàtics i cap africà i BRIC), els negociadors estatunidencs volen harmonitzar “la 
regulació de la sanitat i els productes fitosanitaris”, el que es tradueix en “externalitzacions i privatitzacions com les 

vigents a EE.UU; la capacitat dels inversionistes de fixar els preus dels fàrmacs, l’allargament de la duració de les patents 

dels medicaments i dificultat d’entrada de genèrics; i la limitació o prohibició de les polítiques de preus i reemborsaments 
dels governs”, entre d’altres.  

Tractats com el TISA i el CETA també promouen una desregulació de les normatives 

Lidia Senra, del Sindicat Galego i diputada del Parlament Europeu, informà que, per altra banda, l'Acord Econòmic i 
Comercial Global (CETA) entre la Unió Europea i el Canadà, ha finalitzat les seves negociacions, pendent de ratificar el 

2015. Té l’objectiu de “desregular el mercat agrícola” i permetrà la creació de nous aliments transgènics tot “legalitzant 
l’ús de la nanotecnologia”. Alhora, exposà Senra, promourà un salari menor pels camperols, qui s’enfronten al negoci de 

les grans indústries, i menys despesa per a les corporacions.  

L’oposició als TLC i la forma d’evitar la seva aprovació 

Tots els ponents coincidiren amb la necessitat d’una organització transatlàntica i conjunta; tots a una. “Si el TTIP 
s’aprova, no hi ha volta enrere”. L'eurodiputat d'ICV Ernest Urtasun va tancar les jornades parlant de les mobilitzacions 

dels diputats al Parlament Europeu contra el TTIP i el CETA. Malgrat l’optimisme per la campanya, l’eurodiputat exposà 
alguns dels seus possibles riscos: “que ens vulguin treure algunes de les peces importants, com els Tribunals d'Arbitratge, 

per dir-nos que amb això la resta del paquet val”. L'eurodiputat va recordar la cita que havia fet Susan George. “Penseu 
en Drácula: quan el vampir és exposat a la llum no pot viure, es desfà i mor. I aquesta és la nostra feina: mostrar aquest 

vampir a la llum, a tota la gent que puguem”, va concloure. 
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Neixen una trentena de tortugues a la platja Llarga de Tarragona 



 
21 

Una vintena de tortugues de l'espècie Caretta caretta o 
tortuga babaua van néixer el dilluns a la nit a la Platja Llarga 

de Tarragona, en un episodi del que s'ha tingut coneixement 
gràcies a dos testimonis que fins i tot les van ajudar a entrar 

en el mar. Agents rurals han acordonat la zona durant un 

mínim de 48 hores, atès que les eclosions poden durar 
diversos dies. Els experts estan buscant també el niu, ja que 

les peles d'ou i altres restes poden ser d'interès genètic.  

La posada d'ous havia passat totalment inadvertida fins al 

dilluns, a diferència de l'episodi de nidificació del passat 25 
d'agost a la platja de l’Arrabassada, on una altra tortuga 

babaua va posar 89 ous molt prop del rompent de les ones i a 
la vista dels clients d'un quiosquet. Els testimonis van alertar 

de seguida al telèfon d'emergències i també llavors la Guàrdia Urbana va acordonar la zona per protegir el niu. Els ous 
van ser desenterrats i traslladats a una zona més protegida i menys freqüentada al parc natural del Delta de l'Ebre. 

Aquests ous estan en el seu dia 64 d'incubació i està sent vigilada per tècnics de la Generalitat. 

La tortuga babau és, encara, una espècie plena d'incògnites per als biòlegs marins i no hi ha una teoria principal sobre 

quins criteris segueix per nidificar, ja que la seva àrea de reproducció es situa a Florida (Estats Units) i en el Mediterrani, 
entre Turquia, Grècia i el nord d'Àfrica. El tècnic de Fauna Marina de la Generalitat, Ángel Gutiérrez, considera que les 

postes de tortuga babaua seran "una futura normalitat" per l’escalfament de l’aigua del mar a causa del canvi climàtic 

global. 

Aquesta és la primera vegada, segons ha informat la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, que es té constància a les 
comarques de Tarragona del naixement de forma natural d'exemplars d'aquesta espècie, que es considera en perill 

d'extinció. Hi ha referències d'un naixement similar en el delta del Tordera (Maresme) fa uns anys i d'un cas aïllat a 

Premià de Mar, així com el d'un nounat posat mort en el Delta de l'Ebre. Aquest fet és històric en el litoral català, ja que 
les tortugues babaues fan poques postes a la riba nord del Mediterrani, tradicionalment menys apropiada per a aquesta 

espècie de sang freda i que prefereix les temperatures més baixes de la costa africana. 
 

Font: 

El Periódico (28 d’octubre de 2014) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/nacen-veintena-tortugas-bobas-playa-llarga-tarragona-3641746 

El Govern anuncia un recurs davant el TC pel projecte Castor 

El conseller d'empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, ha anunciat avui en seu parlamentària que el 
Govern està preparant un recurs d'inconstitucionalitat contra el Decret Llei pel qual s'indemnitza a l'empresa 

concessionària del magatzem de gas Castor. 

El conseller ha denunciat que no es van dur a terme 

els estudis sísmics necessaris, que el preu final del 
projecte va multiplicar per tres l'inicial i també ha 

afirmat que aquest assumpte "no és responsabilitat 
dels consumidors, sinó de l'empresa". 

En aquest sentit, Felip Puig, interpel·lat per la 
diputada d'ICV per Tarragona, Hortènsia Grau, ha 

assegurat que l'impacte d'aquesta indemnització en la 
tarifa dels usuaris rondarà els 4.000 milions d'euros. 

A més, Puig ha criticat la gestió del Govern entorn del projecto Castor, en la qual, segons ha dit, "hi ha hagut alguna 
irregularitat o alguna omissió" perquè, tal com ha assegurat, "amb aquesta indemnització, el Govern accepta que no s'ha 

produït cap negligència sense investigar". 
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Virgili 

El passat 13 d'octubre, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la URV, es va celebrar l'acte inaugural del curs 2014-

2015 del Màster Universitari en Dret Ambiental. L'acte va comptar 

amb la important presència del Dr. Paulo Affonso Leme Machado, 
professor de la Facultade de Direito dóna Universidade Metodista de 

Piracicaba- UNIMEP (Brasil), que va impartir una lliçó inaugural sota el 
títol “Desenvolvimento, sustentabilidade e principios da prevençao e 

da precauçao”. 

En aquesta oportunitat, en base a la seva llarga trajectòria dedicada a 

l'estudi del dret ambiental, el professor Leme Machado va oferir una 
interessant ponència sobre l'avanç històric del concepte de 

desenvolupament sostenible i l'existència dels seus quatre dimensions: 

social, ambiental, econòmic i cultural. De la mateixa manera, i sobre la 
base de l'actual jurisprudència, va emfatitzar la importància i prioritat 

dels principis de precaució i prevenció en la protecció del medi ambient a favor de les generacions presents i futures. 
També va ressaltar el caràcter pioner de Brasil en l'anàlisi i tractament del dret ambiental i l'experiència d'aquell país 

especialment en temes relacionats amb les llicències ambientals, i el caràcter constitucional dels principis de dret 
ambiental abans assenyalats. Finalment va concloure ressaltant la importància de la participació ciutadana en temes 

ambientals i la tècnica legislativa ambiental que necessita ser reforçada mitjançant la contribució dels òrgans judicials i 

fiscalitzadors per la seva eficient aplicabilitat.  

El prestigiós professor Paulo Affonso Leme Machado és Doctor en Dret per la Pontificia Universidad Católica de São Paulo 
i Doctor Honoris Causa per la Universidad Estatal Paulista. És autor de nombrosos llibres i publicacions acadèmiques 

relatives al dret ambiental. Destaquen els llibres Direito Ambiental Brasileiro (14a ed.), Ação Civil Pública i Tombamento, 

Estudos de Direito Ambiental, Recursos Hídrics: Direito brasiler i internacional i Direito à Informação i meio ambient. Va 
ser professor de la Universidad Estatal Paulista (1980-2004) i de la Universidad de Limoges- Francia (1986-2003). Va 

rebre a més en 1985 el Premi Internacional de Dret Ambiental "Elizabeth Haub" pels seus importants contribucions en el 
camp de Dret Ambiental.  

Font:  
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http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php?lang=es 

Estudiants del Màster en Dret ambiental de la URV i membres del CEDAT participen a l'III Congrés 

Mediterrani d'Eficiència Energètica i Smart Green Cities 

El passat 22 d'octubre, en el Palau de Congressos de Tarragona, va tenir 

lloc l'III Congrés Mediterrani d'Eficiència Energètica i Smart Cities 
organitzat pel Open Energy Institute. Estudiants del Màster en Dret 

Ambiental de la URV i membres del CEDAT van participar en aquest 
esdeveniment que, entre altres coses, va analitzar la dinamització de 

sectors emergents de l'economia intel·ligent a les ciutats petites i mitjanes 
de la conca del Mediterrani (en l'àmbit de la tecnologia, innovació i 

eficiència energètica); el potencial de Tarragona com a ciutat referent en 

el moviment Smart Green Cities; i, els reptes de la Unió Europea en 
aquest àmbit per a l'any 2020. 

El congrés, dirigit a emprenedors, empresaris, administracions públiques, 

la comunitat universitària en general i altra persona interessades en el 

tema, va estar organitzat en taules sectorials que van tractar temàtiques 
com: l'economia i sostenibilitat energètica, mobilitat urbana i vehicle 

sostenible, reptes al territori de Tarragona ajusto a la mobilitat sostenible, el Pacte dels Alcaldes, reptes de la Unió 
Europea pel 2020, i solucions empresarials als reptes del territori respecte a la mobilitat sostenible. 

El Dr. Santiago Castellà, professor de Dret i Relacions Internacionals de la URV i Director de la Càtedra Smart 
Mediterranean City de la mateixa universitat, va presentar la taula sectorial dedicada al Pacte d'Alcaldes en la qual va 

participar el president de la Diputació de Tarragona, el Sr. Josep Poblet qui, entre d’altres, va destacar la rellevància de la 
participació dels agents locals entorn a la mobilitat sostenible i la importància del treball conjunt entre municipis del 

territori, la Diputació de Tarragona i la URV en aquesta comesa. Per accedir a les presentacions punxi aquí. 
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Seminari "Investigacions predoctorals en Dret Ambiental”  

 El passat 28 d'octubre, a l'aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, es va realitzar el segon 
Seminari d'Investigacions predoctorals en Dret Ambiental.  

Seguint amb la metodologia de la primera versió realitzada de 2013, els 
estudiants de doctorat del Departament de Dret Públic de la URV i el 

CEDAT van tenir l'oportunitat de presentar les investigacions més recents 
en dret ambiental que actualment es troben realitzant. 

A continuació una relació dels estudiants de doctorat que van intervenir en 
la trobada i els seus temes d'investigació: Stephanie V. Ascencio “La 

incorporación en el ordenamiento jurídico nacional de las políticas de 
adaptación al cambio climático de México”; Malka San Lucas Ceballos “La 

iniciativa Yasuní-ITT como respuesta para mitigar el cambio climático”; 
Isabel Vilaseca Boixareu “Democracia participativa en materia de medio 

ambiente”; Beatriz Felipe Pérez “Movimientos inducidos por el cambio 

climático”; Gabriela Fauth “Crisis urbana y derecho a la ciudad: el caso 
referencia del espacio urbano litoral de la ciudad de Barcelona”; Miguel 

Ángel Guirado Espinosa “El dilema de la seguridad: riesgo, tecnología y garantía de suministro en el Derecho nuclear”; 
Thays Ricarte López “La transición energética como matriz para la definición de una nueva gobernanza global”; Lorena 

Martínez Hernández “La debida diligencia y su aplicación en el arbitraje inversionista Estado. Una estrategia de defensa”; i 

Daniel Iglesias Márquez “La vías de responsabilidad de las empresas transnacionales de la Unión Europea por daños 
ambientales en países terceros”. 
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http://ww.cedat.cat/_pdf/Cartell_seminari_master_4-2.pdf 

Estada de recerca predoctoral del Sr. Jonatan Jorge Guille al CEDAT  

Durant el mes d'octubre el CEDAT va comptar amb la presència del Sr. Jonatan 

Jorge Guille, llicenciat en Dret (branca econòmic i empresarial), Màster en Dret 
urbanístic i del medi ambient i Màster en gestió del desenvolupament sostenible, 

tots per la Universitat de Vigo, qui va realitzar una estada de recerca predoctoral al 
Centre.  

El CEDAT ofereix la possibilitat de realitzar estades de recerca a investigadors i 
investigadores procedents de qualsevol país del món i l'interès sigui l'estudi de 

qualsevol qüestió relativa a la protecció del medi ambient. Aquestes estades estan 
especialment indicades per a estudiants predoctorals, postdoctorals i investigadors 

en centres, instituts i projectes relatius a la protecció del medi ambient. Més 

informació aquí. 

Durant la seva estada de quatre setmanes el Sr. Jorge Guille va desenvolupar, entre 
altres, tasques de preparació formal i material d'un estudi jurídic sobre custòdia del 

territori per a la seva publicació a la Revista Catalana de Dret Ambiental i va prosseguir la seva investigació socio-jurídica 

sobre la contaminació electromagnètica pel que fa a l'operativitat del principi de precaució en el reforç de la protecció 
jurídica, la incoació de mecanismes de protecció ambiental assimilables a la matèria així com la vinculació de la variable 

urbanística ancorada al concepte de domini públic radioelèctric. Part de la seva investigació va ser presentada durant el 
segon Seminari d'investigacions predoctorals en Dret ambiental realitzat a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. A 

més de possibilitar l'accés a una completa biblioteca especialitzada en dret ambiental, aquesta estada va servir també 

perquè el Sr. Jonatan Jorge entrés en contacte amb els especialistes del CEDAT i estudiants de doctorat ydel Màster en 
Dret ambiental impartit per la URV.  
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L’AAEDAT reinicia la seva activitat amb els col·loquis sobre medi ambient 
 

Dimarts passat 28 d'octubre, la AAEDAT - 
Associació d’Alumnes i Exalumnes de Dret 

Ambiental de Tarragona – va arrencar l'activitat del 

present curs acadèmic, amb el col·loqui sobre Medi 
ambient titulat “Fiscalització Ambiental en el Perú: 

Història, avanços i perspectives de futur”, va tenir 
lloc en el Seminari 1 de la Facultat de Ciències 

Jurídiques, Campus Catalunya (URV), a càrrec de 
Patricia Melissa Sangama Suazo, advocada i 

estudiant del Màster en Dret Ambiental de la URV 

de nacionalitat peruana. El col·loqui va oferir una 
mirada als orígens de la fiscalització ambiental, el 

seu desenvolupament institucional, la regulació, 
problemàtica actual i els nous reptes a afrontar en 

el Perú. 

L'11 de novembre, en el mateix lloc, es va celebrar un altre col·loqui amb títol “Dret a la Consulta Prèvia dels Pobles 

Indígenes en el Perú”, a càrrec de Leornardo Paz Aparicio, també advocat i estudiant del màster de nacionalitat peruana 
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NORMATIVA  

 
Unió Europea: 

 
Correcció d'errors de la Decisió 2014/313/UE de la Comissió, de 28 de maig de 2014 , per la qual es 

modifiquen les Decisions 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 
2012/721/UE a fi de tenir en compte l'evolució de la classificació de les substàncies ( DO L 164 de 

3.6.2014) 

 
Per a més informació: 

DOUE L 300/69 de 18 d'octubre de 2014, p.1/4 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0313R%2801%29&rid=1 

Reglament (UE) n °1096/2014 de la Comissió, de 15 d'octubre de 2014, que modifica els annexos II, III i V 
del Reglament (CE) n ° 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell, quant als límits màxims de residus 

de carbaril, procimidona i profenofós en determinats productes Text pertinent a l'efecte del EEE. 
 

Per a més informació: 

DOUE L 300/5 de 18 d'octubre de 2014, p.1/34. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1096&rid=3 

 
 

Correcció d'errors de la Decisió 2014/314/UE de la Comissió, de 28 de maig de 2014, per la qual 

s'estableixen criteris per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als calefactores a força d'aigua (DO 
L 164 de 3.6.2014) 

 
Per a més informació: 

DOUE L 298/62 de 16 d'octubre de 2014, p.1/1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0314R%2801%29&rid=2 

 

Proposta de DIRECTIVA DEL CONSELL per la qual s'estableixen mètodes de càlcul i requisits de notificació 
de conformitat amb la Directiva 98/70/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la qualitat de la 

gasolina i el gasoil /COM/2014/0617 final - 2014/0286 (NLE) / 
 

Per a més informació: 

DOUE C 322/1 de 19 de setembre 2014, p.1/4 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0617&qid=1414574840894&from=ES 

  
Espanya: 
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Correcció d'errors a l'Instrument de Ratificació del Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i 

participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la seva utilització al Conveni sobre la 
Diversitat Biològica, fet en Nagoya el 29 d'octubre de 2010. 

 

Per a més informació: 
BOE núm. 245 de 09 d'octubre de 2014, pàgines 82198 a 82198 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10261.pdf 
 
Ordre AAA/1834/2014, de 2 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de beques d'alta 
formació de gestors i directius d'empreses de la cadena alimentària 

 
Per a més informació: 

BOE núm. 244, de 8 d’octubre de 2014, pàgines 82097 a 82103 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10254.pdf 
 

Ordre AAA/1703/2014, de 18 de setembre, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV i V del Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al 

territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així 

com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers. 
 

Per a més informació: 
BOE núm. 232, de 24 de setembre de 2014, pàgines 74636 a 74671 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9668.pdf 

 
Instrucció IS-10, revisió 1, de 30 de juliol de 2014, del Consell de Seguretat Nuclear, per la qual 

s'estableixen els criteris de notificació de successos al Consell per part de les centrals nuclears. 
 

Per a més informació: 
BOE núm. 228, de 19 de setembre de 2014, pàgines 73467 a 73484  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9550.pdf 

 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa. 
 

Per a més informació: 

BOE núm. 226, de 17 de setembre de 2014, pàgines 72336 a 72386 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9337.pdf 

 
Catalunya: 

 
ORDRE TES/291/2014, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions 

per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en 

zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. 
 

Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6719 de 2 d’octubre de 2014 

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Qualitat%20de%20laire/Oficina%20Tecnica

%20de%20Plans%20de%20Millora/enllacos/Ordre%20TES_291_2014_bases_taxis.pdf 
 

DECRET 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes 
nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals. 

 

Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6724 de 9 d’octubre  de 2014. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6724/1374934.pdf 
 

DECRET 139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les 
autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 

adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant. 

 
Per a mes informació: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6729 de 16 d’octubre de 2014. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6729/1376133.pdf 
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  JURISPRUDENCIA 

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal General (Sala Sexta) de 2 d'octubre de 2014. Spraylat GmbH contra Agència 

Europea de Substàncies i Preparats Químics (TIRA). REACH - Taxa que ha de pagar-se pel registre d'una 
substancia - Reducció concedida a les microempreses i a les petites i mitges empreses - Error a la 

declaració relativa a la grandària de l'empresa - Decisió per la qual s'imposa el pagament d'una taxa 
administrativa - Proporcionalitat. Assumpte T-177/12. 

 

Font: 
InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158182&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&o
cc=first&part=1&cid=81329 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala octava) de 9 d’octubre de 2014. Regne d’Espanya contra Comisió 
Europea.  Recurs de casació - Fons de Cohesió - Reducció d’un ajut financer - Contractes públics d’obres - 

Directiva 93/37/CEE - Criteris d’adjudicació - Experiència en obres anteriors - Criteris de selecció 
qualitativa. Assumpte C-641/13 P. 

Font: 
InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0641&lang1=es&type=TXT&ancre= 

 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 15 d'octubre de 2014. Comissió Europea contra 

República Italiana. Incompliment d'Estat – No adopció o no comunicació, dins del termini assenyalat, de 
les disposicions necessàries per donar compliment a l'article 6, lletra a), de la Directiva 1999/31/CE del 

Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa a l'abocament de residus (DO L 182, p. 1), en relació amb l'article 1, 
apartat 1, de la mateixa Directiva i els articles 4 i 13 de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i 

del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades 

Directives (DO L 312, p. 3).   
 

Font: 
InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158610&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=372968 

Espanya: 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 3575/2012, de 10 d'octubre de 2014. Proposta 

d'ampliació de la xarxa valenciana de ZEPA. Compliment de la directiva aus (79/409/CEE del Consell, de 2 
d'abril de 1979), relativa a la conservació de les aus silvestres. Els inventaris anaves (inventory of 

important bird areas in the european community o inventari de les àrees importants per a l'avifauna en la 
comunitat europea), encara que no siguin jurídicament vinculants, es basen en criteris científics 

ornitològics equilibrats, i, en absència d'altres proves científiques els llocs que en ells figuren han de 
considerar-se com a territoris essencials per a la conservació i classificar-se com ZEPAs. No escau al recurs 

de cassació. 

 
Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196575&links=medio

%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true 

 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 2392/2013, de 09 d'octubre de 2014. Execució 

provisional de sentència sobre autorització ambiental per a activitat d'extracció i tractament de recursos 
minerals. El recurs de cassació ha quedat sense objecte en haver esdevingut ferm la sentència l'execució 

provisional de la qual és objecte de controvèrsia. 

 
Font: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196576&links=medio

%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true 
 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 1944/2012, de 09 d'octubre de 2014. Urbanisme. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158182&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81329
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158182&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81329
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0641&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158610&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=372968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158610&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=372968
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196575&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196575&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196576&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196576&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
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Denegació documentació Pla General d'Ordenació de Santa Cruz de Tenerife. Abast dels drets reconeguts 
en els articles 35.a) i 37 LRJAP-PAC. Recurrent: Don FELIPE CAMPOS MIRANDA. 

 
Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196574&links=medio
%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true 

 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 6413/2011, de 06 de Octubre de 2014. Expropiació 

forçosa. Recursos miners de la Secció A. No procedeix indemnització pel cessament de l'activitat industrial 
extractiva desenvolupada sense autorització administrativa. Procedeix indemnitzar pels recursos miners 

existents en el subsòl. No procedeix indemnitzar per la possible destinació com a abocador de residus. 

Import de la indemnització. Valor del sòl. 
 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196581&links=medio

%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true 
 

Sentència Audiència Nacional. Sala del Contenciós. Nº 151/2013, de 02 d'octubre de 2014. CENTRALS 
NUCLEARS: incompliment de l'obligació de presentar un pla d'adaptació a la Directiva 2009/71/EURATOM/ 

de 25 de juny de 2009. La imposició de tal obligació és confirmada per una altra sentència del TSJ de 
Madrid i l'Audiència Nacional confirma la sanció. 

 

Font: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7196010&links=medio
%20ambiente&optimize=20141024&publicinterface=true 

 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 3091/2012, de 30 de setembre de 2014. Medi ambient. 
Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals. 

 
Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7195937&links=medio
%20ambiente&optimize=20141024&publicinterface=true 

 
Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº Recurs: 4573/2012, de 30 de setembre de 2014. 

Cassació no escau perquè els Planes d'Ordenació dels Recursos Naturals i els Planes Rectors d'Ús i Gestió 
dels espais naturals no precisen d'Avaluació d'Impacte Ambiental en satisfer les exigències d'aquesta, 

mentre que les restriccions imposades als predios estan suficientment justificades, segons ho declara 

provat la Sala d'instància. Es va incórrer en desviació processal en demanar en conclusions el que no es va 
plantejar ni va demanar en la demanda. Pla d'Ordenació i Pla Rector del Parc Natural de Cap de Gata-Nijar. 

 
Font: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7188329&links=medio
%20ambiente&optimize=20141010&publicinterface=true 

 
ARTÍCLES 

 
 

Disquisicions teòriques, doctrinals i exegètiques sobre la praxi de l'auditoria com a funció pública, dirigida 

a la protecció del ben públic ambiental per a l'empresa ecològica 
La nova reforma de l'Administració Local: principals qüestions plantejades en el marc de la seva 

racionalització i sostenibilitat 
La integritat del procediment de contractació pública en el dret de la UE. Conflicte d'interès, incidència 

sobre la regulació de prohibicions per contractar, les causes d'incompatibilitat i les disposicions sobre 

transparència i bon govern 
L'enfocament extractiu del dret ambiental i els desafiaments del concepte de “pobles indígenes” 

 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 

 
Capítols de llibre i articles en revistes 

Jaria Manzano, Jordi. "Cultural Diversity, Human Rights and Democratic Process: A Case of Limits". López Basaguren, 

Alberto. Escajedo San Epifanio, Leire. The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196574&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196574&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196581&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7196581&links=medio%20ambiente&optimize=20141027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7196010&links=medio%20ambiente&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7196010&links=medio%20ambiente&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7195937&links=medio%20ambiente&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7195937&links=medio%20ambiente&optimize=20141024&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7188329&links=medio%20ambiente&optimize=20141010&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7188329&links=medio%20ambiente&optimize=20141010&publicinterface=true
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10185
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10185
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10198
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10198
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10198
http://www.revistas.unam.mx/index.php/amdi/article/view/44161
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27717-7_34
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Autonomy in Spain (2), Springer, Heidelberg/ Nova York / Dordrecht / Londres, 2013, pp. 521-533. 
Casado Casado, Lucía., “La competencia para otorgar autorizaciones de vertido en las cuencas intercomunitarias”, en 

Embid Irujo, A. (dir.), Usos del Agua. Concesiones, Autorizaciones y Mercados del Agua, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2013, pp. 201-292. 

 

PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 

Robinson, Daniel F. Confronting biopiracy: challenges, cases and international debates. London; Washington: Earthscan, 
2010  

Francione, Gary L. The animal rights debate: abolition or regulation? New York : Columbia University Press, 2010.  

Círculo de Derecho Administrativo. Minería y energia. Círculo de Derecho Administrativo, 2009.  
López Ramón, Fernando. Escartín Escudé, Víctor (coords.) Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente. Madrid: Marcial 

Pons, 2013.  
Juste Ruiz, José. Bou Franch, Valentín (dirs.) Derecho del mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo. Valencia: 

Tirant lo Blanch, cop. 2014. 
Burzaco Samper, María. Evaluación de impacto ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto 
ambiental. 
 
AGENDA  

 
Activitats programades d'octubre a desembre de 2014 al Parc Natural del Cadí-Moixeró 

 

Activitats trimestrals octubre-desembre 2014 al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Ja està disponible el fullet d'activitats 
programades per als mesos de octubre a desembre del 2014. 

 
Entre les activitats previstes es poden trobar temes ben diversos, com exposicions, sortides guiades, excursions, festes, 

presentacions i tallers. 

 

Data: octubre - desembre de 2014 
Lloc: Centre del Parc, C/ la Vinya, 1  08695 Bagà. Tfno.: 93 824 41 5.  
Organitza: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 

Per a més informació: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cadi_moixero/novetats/2014.09.26_Activitats_oct-

des2014/4_trimestre_parc_15_9.pdf 

 
Diàlegs Ambientals '14: És sostenible la nostra alimentació?  

 
Del 28 d’octubre al 25 de novembre, tindran lloc les sisenes jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals, que 

en aquesta edició tractaran el tema de la producció, distribució i consum sostenible dels aliments. 
 

Els Diàlegs Ambientals’14 són una iniciativa conjunta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l’Associació 

Catalana de Ciències Ambientals (ACCA), amb el suport de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) i 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
L’objectiu fundacional d’aquestes jornades és posar sobre la taula els principals reptes ambientals i territorials del país, 

aportant nitidesa sobre els aspectes clau on cal enfocar la recerca, les polítiques i els esforços en matèria de sostenibilitat. 

En aquesta ocasió, el focus recau en l’alimentació sostenible. Així, al llarg de cinc sessions s’abordaran els següents 
temes: vies per garantir un subministrament sostenible dels aliments, producció alimentària i polítiques de 

desenvolupament rural, compra responsable d’aliments o accions viables per combatre el malbaratament. 
 

La jornada de clausura comptarà amb la intervenció de Henk Hobbelink, enginyer agrònom i coordinador a l’organització 

GRAIN, receptora del Right Livelihood Award (Premi Nobel alternatiu) de Medi Ambient l’any 2011. 
 

Data: 28 de octubre – 25 de novembre de 2014 
Lloc: Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme a la Casa de Convalescència, Sala Nicolau d'Olwer 47, Barcelona. 

Organitza: COAMB i ACCA. 
 

Per a més informació: 

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_1
0_octubre/281014_dialegs%20ambientals/programa_dialegs_ambientals2014.pdf 

Basque Ecodesign Meeting 

http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/usos-del-agua-concesiones-autorizaciones-y/5578/4294967293
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Confronting%20biopiracy
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?The%20animal%20rights%20debate
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XMiner%C3%ADa%20y%20energia%20&SORT=D/XMiner%C3%ADa%20y%20energia%20&SORT=D&SUBKEY=Miner%C3%ADa+y+energia+/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XMiner%C3%ADa%20y%20energia%20&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Bienes%20p%C3%BAblicos%2C%20urbanismo%20y%20medio%20ambiente
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Derecho%20del%20mar%20y%20sostenibilidad%20ambiental%20en
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEvaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20ambiental%20&SORT=D/XEvaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20ambiental%20&SORT=D&SUBKEY=Evaluaci%C3%B3n+de+impacto+ambiental+/1%2C27%2C27%2CB/frameset&FF=XEvaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20ambiental%20&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEvaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20ambiental%20&SORT=D/XEvaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20ambiental%20&SORT=D&SUBKEY=Evaluaci%C3%B3n+de+impacto+ambiental+/1%2C27%2C27%2CB/frameset&FF=XEvaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20ambiental%20&SORT=D&1%2C1%2C
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cadi_moixero/novetats/2014.09.26_Activitats_oct-des2014/4_trimestre_parc_15_9.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cadi_moixero/novetats/2014.09.26_Activitats_oct-des2014/4_trimestre_parc_15_9.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/281014_dialegs%20ambientals/programa_dialegs_ambientals2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/281014_dialegs%20ambientals/programa_dialegs_ambientals2014.pdf
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Basque Ecodesign Meeting és un esdeveniment internacional sobre Ecodisseny que reuneix empreses líders amb àmplia 
trajectòria en l'aplicació del Ecodisseny, a l'administració pública com a agent dinamitzador d'aquesta metodologia, a la 

universitat ia nombrosos especialistes en aquesta disciplina. 

El Basque Ecodesign Meeting està dirigit a responsables encarregats de la presa de decisions estratègiques en les seves 

empreses, amb interès a introduir l'Ecodisseny en les polítiques de la seva organització per així poder obtenir avantatges 
competitius. També s'orienta a personal tècnic i dissenyadors / es de productes i serveis. 

La Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat hi participarà amb una ponència 

del subdirector general d'Intervenció i Qualificació Ambiental, Sr Pere Poblet i Tous, per presentar la Estratègia Catalana 

d'Ecodisseny. 

Data: 17 de novembre de 2014 
Lloc: Palacio Euskalduna, Bilbao. 

Organitza: Basque Ecodesign 

 

Per a més informació: 

http://www.basqueecodesigncenter.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=6e6a30a9-bb42-4e67-a7c0-8bf44742c998 
 

Curs 'Gestió de contractes i licitacions de recollida de residus i neteja viària' 

El COAMB ha elaborat aquest nou programa formatiu davant la necessitat cada cop més present de formar tècnics, 
consultors i gestors de residus capaços de dissenyar, gestionar i monitoritzar serveis de recollida i neteja eficients, 
flexibles i adaptats 

El curs s’adreça a tècnics municipals de medi ambient o de gestió de residus i neteja; a professionals, consultors i gestors 
del sector dels residus; i a titulats en Ciències Ambientals o altres professionals del medi ambient que vulguin introduir-se 

en el sector de la gestió de residus i els serveis municipals. 

Els participants assoliran coneixements clau sobre: 

 Disseny i gestió de serveis de recollida i neteja, incloent els serveis de deixalleria, i càlcul dels corresponents 

balanços econòmics. 

 Millora i optimització dels serveis i monitorització, seguiment i control dels mateixos, incloent les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) aplicables. 

 Creació de plecs tècnics i administratius del serveis de recollida i neteja viària. 

 Comprensió del procediment de licitació i capacitat d’anàlisi de les propostes dels licitadors. 

 Aplicació d’actuacions d’informació, comunicació i participació relacionades amb el servei. 

Gestió dels serveis, presentació d’ofertes; el paper de les empreses concessionàries. 

Les persones col·legiades o adherides al COAMB, les persones a l'atur i els professionals col·legiats a altres col·legis 
professionals disposen d’un preu especial. El curs és també bonificable amb els fons de la Fundació Tripartita. 

Data: 18 de novembre – 4 de desembre de 2014 
Lloc: COAMB (C/ Muntaner, 81, 6è 1a). 

Organitza: COAMB 

Per a més informació: 

http://www.coamb.cat/userfiles/Fulleto_curs_contractes_netejaCOAMB.pdf 

Rural Smart grids 

Congrés que vol impulsar la reflexió i la innovació per tendir cap a un sistema de relacions urbà-rural més equilibrat 

energèticament i que asseguri la sostenibilitat. 

Enguany se celebra la tercera edició del congrés que comptarà amb ponents de renom internacional, com James 

Goodman i Jayne Engle, i també amb experts i professionals d'aquí que explicaran les darreres innovacions i novetats 
claus per a impulsar les xarxes elèctriques intel·ligents. 

Data: 19 de novembre de 2014 

Lloc: Fira de Barcelona - Gran Via.  

Organitza: Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, Institut Català d'Energia, Localret i Fundació del Món 

http://www.coamb.cat/userfiles/Fulleto_curs_contractes_netejaCOAMB.pdf
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Rural.  

Per a més informació: 
http://www.ruralsmartgrids.cat/ca/?page_id=1426 

Jornada tècnica sobre el protocol per a l’avaluació de la restauració en activitats extractives RESTOCAT 

En el marc de qualsevol programa de restauració de l'espai afectat per una activitat extractiva, el seguiment dels treballs 

realitzats i la seva avaluació periòdica constitueixen un punt clau per a l’optimització dels recursos emprats per assolir els 
objectius perseguits. 

En aquest sentit, la Direcció General de Qualitat Ambiental i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF) de l’a Universitat Autònoma de Barcelona han posat a l’abast dels professionals vinculats a la restauració 

d’aquests espais el protocol RESTOCAT, una eina senzilla i rigorosa a la vegada, que facilita una avaluació correcta dels 
treballs realitzats. 

El proper 20 de novembre tindrà lloc una sessió de treball sobre el RESTOCAT a Girona, a la seu del Col·legi d’Enginyers 

Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears, completant les que ja s’han realitzat a Barcelona i a Les 

Borges Blanques, que permetrà mostrar el funcionament del protocol tant de forma teòrica com pràctica. 

Data: 20 de novembre de 2014 
Lloc: Delegació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears. Pça. Poeta 

Marquina  9, 1r B, 17002, Girona. 

Organitza: Direcció General de Qualitat Ambiental i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de l’a 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Per a més informació: 

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_1

1_novemrbe/201114_Jornada%20t%C3%A8cnica%20sobre%20el%20protocol%20per%20a%20l%E2%80%99avaluaci
%C3%B3%20de%20la%20restauraci%C3%B3%20en/Programa%20Girona_restocat_201114_798.pdf 

Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) 

Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure i implantar durant una setmana accions de sensibilització sobre recursos 
sostenibles i gestió de residus 

Les accions que es duen a terme a la EWWR se centren en les “3Rs”: Reducció de residus, Reutilització de 

materials/productes i Reciclatge. La participació està oberta a un ampli ventall de públics: autoritats públiques, entitats 

privades, societat civil i ciutadans. 

Dintre de l’edició d’aquest any, es realitzarà un dia temàtic contra el malbaratament d’aliments. Així, el dia 22 de 
novembre s’organitzaran tallers d'aprofitament de sobrats, ecoauditories a les escoles o recollida d'excedents comestibles 

per a entitats socials, entre d’altres. 

Data: 22 de novembre de 2014 

Lloc: Diverses localitats i escenaris. 

Organitza: Comissió Europea 
 

Per a més informació: 
http://www.ewwr.eu/es 

Conama 2014: economia baixa en carboni 

L'eix central de Conama 2014 serà l'economia baixa en carboni, encara que s'abordaran altres nou línies estratègiques 
que s'aniran desenvolupant en el prop d'un any de preparació d'aquesta trobada: Energia, Eficiència i Canvi Climàtic; 

Mobilitat i Transport; Renovació Urbana i Edificació; biodiversitat; Desenvolupament Rural; residus; Qualitat Ambiental, 

Salut i Benestar; aigua; i Economia i Societat. 

El programa està estructurat per blocs temàtics d'entre 2 i 2 dies i mig, per facilitar la participació dels interessats en una 
àrea específica, que podran enllaçar la seva assistència a les diferents activitats relacionades amb aquesta temàtica en 

dies consecutius i, en alguns casos , sense haver de canviar de sala. 

Data: 24-27 de novembre de 2014 

http://www.ruralsmartgrids.cat/ca/?page_id=1426
http://www.ewwr.eu/es
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Lloc: Palacio Municipal de Congreso de Madrid, en el Campo de las Naciones. Avenida Capital de España, Madrid.  
Organitza: CONAMA  

 

Per a més informació: 

http://www.conama2014.conama.org/web/index.php?lang=es 

 
Lliurament Premis Ciències Ambientals 2014 

Els premis són un reconeixement a la trajectòria dels estudis ambientals a Catalunya, a la recerca interdisciplinària, a la 
iniciativa empresarial en el sector del medi ambient i al treball per comunicar els reptes de la sostenibilitat ambiental. 

Aquests guardons tenen com a principal objectiu donar a conèixer el paper destacat que el col·lectiu de les ciències 

ambientals exerceix en les transformacions socials, econòmiques i culturals del segle XXI.  

S’estableixen quatre categories: 

 Projecte o treball de final d’estudis: estudiants universitaris de darrer curs dels estudis de Ciències Ambientals que 

imparteixen les universitats catalanes. 

 Activitat de recerca: estudiants dels programes oficials de postgrau (doctorat i màster), personal docent i 

d’investigació, vinculats a universitats, centres i instituts de recerca en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat 

a Catalunya. 
 Iniciativa empresarial: empreses, emprenedors, organitzacions i entitats, amb seu social a Catalunya, que 

treballen en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat. 

 Comunicació ambiental: ambientòlegs, entitats ecologistes, associacions, tècnics d’ajuntaments, consultories 

ambientals, centres d’educació ambiental i professionals de l’àmbit de la comunicació ambiental, que hagin dut a 
terme activitats orientades a la societat catalana. 

 
Data: 25 de novembre de 2014 

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines (Institut d'Estudis Catalans) 

Organitza: CONAMA i ACCA 
 

Per a més informació: 
http://coamb.cat/userfiles/PremisCienciesAmbientals2014_Bases.pdf 

Pollutec Lyon 

Pollutec Lyon és el saló de referència per als professionals del medi ambient. Durant quatre dies es reuniran a Lió les 

indústries líders del sector d'aire, residus, aigua, energia renovable, gestió de riscos, terres etz. per debatre i presentar les 
últimes novetats i tecnologies. 

Data: 2 – 5 de desembre de 2014 

Lloc: LYON EUREXPO FRANCE, Lyon. 

Organitza: POLLUTEC 
 

Per a més informació: 
http://www.pollutec.com/GB/Acerca-de-Pollutec/Acerca-de-Pollutec.htm 

 
 

 
 

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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