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EDITORIAL 

Sense cotxes 

El cotxe va substituir el ferrocarril durant el segle XX, impulsat per les opcions econòmiques i tecnològiques que obria 

l’era del petroli barat, no només des del punt de vista del combustible, sinó també en relació amb les infrastructures de 

transport. Ho il·lustra l’imaginari nordamericà, des del desplegament del ferrocarril entre indis i cowboys, durant l’últim 
terç del segle XIX, a les carreteres obertes en el desert i els artefactes dels gegants de Detroit obrint-se pas per les 

planures.  

De fet, l’urbanisme nordamericà s’ha construït al voltant de l’automòbil i les pitjors decisions de l’urbanisme europeu, 

també s’han pres amb aquest horitzó —com mostra el model d’expansió que suposen les urbanitzacions en els afores de 
la majoria de les ciutats grans i mitjanes a tota Espanya—. Tanmateix, l’impacte de l’automòbil en l’entorn és tan gran 

que ja no es tracta d’imaginar només fonts de combustible alternatives, sinó d’imaginar també zones lliures de cotxes. 

Això és el que planteja l’Ajuntament de Helsinki, que ha presentat un pla per prescindir de l’automòbil en el context urbà 
en un termini de deu anys. Es tracta de proporcionar prou opcions de mobilitat per afavorir l’abandonament del vehicle 

personal i, amb això, no només rebaixar els índexs de contaminació, sinó el mateix col·lapse de la ciutat que provoca la 
centralitat de l’automòbil, que condiciona —i de quina manera!— l’ús de l’espai urbà. 

L’opció d’Helsinki incorpora, d’aquesta manera, un nou discurs sobre la ciutat, que implica retraure-la de la seva condició 

d’espai per al trànsit rodat i recuperar l’espai públic com espai no només de mobilitat, sinó també de convivència. En 
aquest sentit, es mostra amb claredat que el discurs ambientalista no es limita senzillament a mesures tècniques de 

control de la pol·lució, sinó que implica opcions de vida diferents que, més enllà de la voracitat consumista, s’orienten cap 
a una experiència vital de qualitat. 

En qualsevol cas, aquest discurs d’urbanisme amable i sostenible troba encara pocs interlocutors en el nostre entorn més 

immediat, on la improvisació i la captura dels canals de decisió per part del sector de la construcció continuen orientant el 
disseny de la ciutat en la mala direcció. 

Octubre 2014 

NOTICIES  

 
Internacional: 

 

Acaba cimera sobre canvi climàtic amb un compromís per reduir les emissions de gasos 
 

Al final d'una cimera especial sobre el canvi climàtic a Nova York, el 
secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon, va dir que mai 

abans s'havien ajuntat punts capdavanters per comprometre's a 

actuar sobre aquest tema. 
 

En descriure la jornada com a històrica, va expressar que la cimera 
va demostrar que la comunitat internacional pot enfrontar aquest 

desafiament. 
 

Ban va assenyalar que molts dirigents van defensar la idea de 

garantir que les emissions de gasos arribin a un màxim d'aquí a 
2020. 

 
La Xina va afirmar que les seves emissions tocaran el seu punt màxim al més aviat possible. 

 

El secretari general va exhortar els líders a estendre les seves promeses, mentre l'ONU pressiona per un acord global 
vinculant per a finalitats del proper any sobre la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

 Tarragona 
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Va afegir que espera que la gent pugui veure enrere aquest dia com el moment en el qual la comunitat internacional va 

decidir posar ordre a casa seva, perquè el planeta sigui més acollidor per a les futures generacions. 
 

Font:  

BBC Mundo (24 de setembre 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140923_ultnot_cambio_climatico_fin_cumbre_jgc 

 
Brasil rebutja pacte de desforestació signat per 30 països 

 
Més de 30 països van establir per primera vegada a la història 

un termini per posar fi a la desforestació, però sense la 

participació de Brasil, que té la major selva del planeta. 
 

Estats Units, Canadà i la Unió Europea van acordar reduir a la 
meitat la pèrdua forestal d'aquí a 2020 i eliminar totalment la 

desforestació en 2030. 

 
Però la ministra de Medi ambient brasilera, Izabella Teixeira, 

va declarar a l'agència Associated Press que el país no va ser 
consultat sobre aquest tema i que la nova resolució podria 

entrar en conflicte amb les lleis nacionals de Brasil, que 
permeten una tala administrada. 

 

Els funcionaris esperen que Brasil ferm la declaració, que formaria part d'un pacte a ser adoptat l'any entrant. 
 

Font:  
BBC Mundo (24 de setembre 2014) 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140923_ultnot_brasil_rechaza_pacto_deforestacion_jgc  

 
El canvi climàtic, causa de la pitjor sequera de la història de Califòrnia 

 
Un grup de científics de la Universitat de Stanford (Califòrnia) ha vinculat avui la 

sequera extrema que registra l'estat des de fa tres anys, la pitjor de tota la seva 

història, amb els efectes del canvi climàtic, especialment amb l'emissió de gasos 
d'efecte hivernacle.  

 
Les condicions atmosfèriques associades a la sequera sense precedents que afecta 

actualment a Califòrnia estan ‘molt possiblement’ vinculades al canvi climàtic causat 
pels humans“, indica l'informe del grup d'experts liderats pel professor Noah 

Diffenbaugh, especialista en ciències climàtiques.  

 
Segons els científics de Stanford, l'abundància de gasos d'efecte hivernacle que 

deriva de la ignició de combustibles fòssils i de la tala dels boscos ha afavorit la 
formació d'una regió permanent d'alta pressió atmosfèrica en el nord-est del Pacífic 

(anticicló) que impedeix l'arribada de tempestes a Califòrnia. En les últimes èpoques 

de pluges de 2013 i 2014 (concentrades principalment entorn dels mesos d’hivern), 
amb prou feines ha plogut a Califòrnia a causa que aquest anticicló ha funcionat a manera de “mur“ i ha impedit que les 

tempestes aconsegueixin l'estat.  
 

“Les nostres recerques han trobat que l'extremadament alta pressió atmosfèrica en aquesta regió té moltes més 
possibilitats de formar-se avui dia que abans que els humans comencessin a emetre gasos d'efecte hivernacle arran de la 

Revolució Industrial del segle XIX”, va apuntar el professor Diffenbaugh.  

 
L'estudi de la Universitat de Stanford s'ha dut a terme mitjançant una combinació de simulacions per ordinador i 

tècniques estadístiques que han permès als investigadors determinar si en absència dels efectes del canvi climàtic hagués 
estat possible la formació d'aquest anticicló permanent.  

 

Segons el monitor de la sequera a Estats Units, desenvolupat per la Universitat de Nebraska, més del 80 % del territori 
de Califòrnia (el tercer estat de major superfície d'EUA) es troba actualment en situació de sequera “extrema” o 

“excepcional”, alguna cosa que ha derivat en intensos debats a l'estat sobre com abordar la falta de proveïment d'aigua.  
 

A més, la sequera ha contribuït al fet que 2014 sigui un dels anys més devastadors de la història de Califòrnia quant a 
incendis forestals.  

 

 
Font: BBC Mundo                

 
Fuente: Efeverde 

 
             Fuente: El Pais  
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Es calcula que ha ocasionat danys a l'agricultura per valor de 2.200 milions de dòlars i ha portat al govern federal a 
declarar els 58 comtats que conformen Califòrnia “àrees de desastre natural“. 

 
Font:  

EFE verde (30 de setembre 2014) 

http://www.efeverde.com/noticias/el-cambio-climatico-causa-de-la-peor-sequia-de-la-historia-de-california/ 
 

Rússia tanca la causa contra els activistes de l’ “Artic Sunrise” de Greenpeace  

La Justícia russa ha tancat la causa penal contra els 30 tripulants del trencaglaç "Artic Sunrise" de Greenpeace, capturat 

fa un any al mar de Bárents, va informar avui l'organització 
ecologista. 

 
Finalment ens han informat que el cas va ser tancat el passat 

24 de setembre”, va dir a Efe la portaveu de l'oficina de 
Greenpeace a Moscou, María Favórskaya.  

 

Va afegir que l'organització encara no ha rebut una notificació 
oficial, encara que el Comitè d'Instrucció rus també ha 

confirmat aquesta informació.  
 

No obstant això, segons Favórskaya, aquí “no s'acaba 

l'assumpte” atès que encara s'espera la resolució del Tribunal 
Europeu de Drets Humans sobre la legitimitat de la detenció del 

vaixell en aigües de l'Àrtic el 19 de setembre de 2013 per guardacostes russos.  
 

A més, l'assumpte segueix sent estudiat pel Tribunal Internacional del Dret del Mar amb seu a Hamburg (Alemanya) al 
que Holanda va adreçar-se per aconseguir l'alliberament dels seus ciutadans que figuraven entre els detinguts.  

 

Segons la portaveu, encara que Rússia va dir no reconèixer la jurisdicció d'aquest organisme judicial internacional, aquest 
“tindrà suficients recursos” per castigar a Moscou de ser declarada improcedent la mesura cautelar que van imposar les 

autoritats d'aquest país contra els activistes de Greenpeace.  
 

Va dir que fins es podrien embargar algunes propietats de Rússia en territori holandès en concepte dels danys originats 

per la detenció del vaixell i els seus tripulants. Intentaven protestar en una plataforma gasística de Gazprom. El 
trencaglaç “Artic Sunrise”, que ara es troba en males condicions després d'un llarg temps sense manteniment per l'arrest 

en Múrmansk (Rússia), va tornar el passat 9 d'agost a Holanda. Els 30 tripulants de l’ “Artic Sunrise” van ser arrestats al 
mar de Pechora quan intentaven pujar a la plataforma “Prirazlomnaya” del gegant gasístic rus Gazprom. Després de 

diversos mesos a la presó els activistes finalment es van veure beneficiats per l'amnistia general declarada al desembre 

pel Parlament rus en ocasió del 20 aniversari de la Constitució. 
 

Els tripulants de l’ “Arctic Sunrise” procedien de Rússia, EUA, Argentina, Regne Unit, Canadà, Itàlia, Ucraïna, Nova 
Zelanda, Holanda, Dinamarca, Austràlia, Brasil, República Txeca, Polònia, Turquia, Finlàndia, Suècia i França.   

 
Font: 

EFE Verde (01 d’octubre de 2014) 

http://www.efeverde.com/noticias/rusia-cierra-la-causa-contra-los-activistas-del-arctic-sunrise-de-greenpeace/ 
 

Líders indígenes d'Equador, Perú i Argentina defineixen a Lima demandes per la COP20 
 

L’ assessor del departament de Política i Pràctica Social de Conservació Internacional, l’ equatorià Johnson Cerda, ha 

explicat a Efe que els pobles indígenes reclamaran 
una “participació plena i efectiva” al debat de la cimera de 

Lima. 
 

Un grup de líders de comunitats indígenes d'Equador, Perú 
i Argentina van concretar avui a Lima les aportacions i les 

demandes que presentaran a la vintena cimera mundial 

del canvi climàtic, coneguda com a Conferència de les 
Parts (COP20), que se celebrarà a la capital peruana de l'1 

al 12 de desembre.  
 

L'assessor del departament de Política i Pràctica Social de 

Conservació Internacional, l'equatorià Johnson Cerda, va 
explicar a Efe que els pobles indígenes reclamaran una 

“participació plena i efectiva” en el debat de la cimera de Lima. 

 
Fuente: Efeverde 

 
Font: EFEVerde  
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S'espera que d'aquesta reunió s'acordi un esborrany amb nous compromisos amb la reducció de gasos d'efecte hivernacle 

per aprovar-se a la COP21 de París, en 2015, i substituir així al Protocol de Kyoto. 
 

“Nosaltres no som responsables de les emissions que causen estralls al planeta. (Els responsables) són els països 

desenvolupats, i han d'assumir els compromisos del nou protocol, que ha d'incloure grans aspiracions perquè la 
humanitat pugui sobreviure“, va comentar l’ambientalista. 

 
Comunitats indígenes:  

 
Cerda va recordar que les comunitats indígenes, “amb les seves pràctiques i tradicions, han demostrat que són 

perfectament capaces de contribuir a processos de mitigació del canvi climàtic amb la conservació de boscos”. 

 
“S'ha demostrat que els territoris on viuen pobles indígenes estan millor protegits fins i tot de la pròpia acció dels Governs 

nacionals”, va afegir l'indígena, d'ètnia kichwa, procedent la comunitat amazònica de Limoncocha. 
 

La trobada va estar encapçalada per Cerda i l'argentina Verónica Huillipan, integrant de la Confederació Mapuche del 

Neuquén. 
 

També van estar presents els peruans Juan Tapayuri, de l'Organització de Pobles Indígenes d'Alt Amazones (ORDEPIAA) i 
Róger Rumrrill, membre del Centre de Cultures Indígenes del Perú Chirapaq. 

 
Debat : 

 

El debat dels indígenes també va incidir a aconseguir la titularitat i propietat dels seus territoris i a sol·licitar garanties 
legals i jurídiques als Estats, especialment després del cas dels quatre indígenes d'ètnia asháninka assassinats 

presumptament per fusters il·legals a Perú a inicis de setembre. 
 

Per a Cerda, el cas dels nadius morts a la regió peruana de Ucayali, prop de la frontera amb Brasil, “demostra de manera 

la falta del Govern nacional de complir les seves obligacions amb els pobles indígenes i els drets humans”. 
 

Font: 
EFE verde (02 d’ octubre de 2014) 

http://www.efeverde.com/noticias/indigenas-de-ecuador-peru-y-argentina-definen-en-lima-demandas-para-la-cop20/ 

 
La cimera de les ciutats 

 
Els passats 17 i 18 de setembre es va organitzar a Nova York la 

primera de tres reunions preparatòries per planificar Hàbitat III, la 
Conferència de les Nacions Unides sobre l'Habitatge i el 

Desenvolupament Urbà Sostenible. Les trobades Hàbitat uneixen a 

delegats de governs, ONG i representants de la societat civil, que 
inclouen organitzacions de base, grups de joves, institucions 

acadèmiques, fundacions i representants del sector privat, per 
compartir i alinear estratègies que facilitin la planificació d'un 

desenvolupament urbà sostenible. 

 
S'organitzen solament cada 20 anys. Durant la primera, organitzada el 

1976 a Vancouver, la llavors denominada Fundació Hàbitat va canviar 
de nom a Centre de les Nacions Unides per als Assentaments Humans 

(CNUAH) i va situar la seva seu a Nairobi, Kenya. La segona es va organitzar a Istanbul en 1996 i es van aprovar la 
Declaració d'Istanbul i el Programa d'Hàbitat. En aquells documents, els caps d'Estat i de Govern van establir un pla 

d'acció per aconseguir dos objectius principals: habitatge adequat per tots i assentaments humans sostenibles per 

desenvolupar societats que facin ús eficient dels recursos dins dels límits de la capacitat de càrrega dels ecosistemes. 
 

L'objectiu de la tercera és engegar una nova agenda global urbana, així com instal·lar els mecanismes necessaris per 
assegurar que els caps d'Estat i de Govern adoptin degudament la Declaració d'Istanbul i compleixin amb els objectius del 

Programa d'Hàbitat. 

 
A la cerimònia d'inauguració d'aquesta primera conferència preparatòria, oficiada per l'actual director executiu d'ONU-

Hàbitat i exalcalde de Barcelona, Joan Clos va tenir la gentilesa d'esmentar la gestió de l'alcalde Pasqual Maragall i va 
recordar quan junts van assistir a les jornades d'Hàbitat II a Istanbul per aplicar el Programa Hàbitat al context local. 

També va anunciar que ha arribat el moment de pensar en clau urbanista i l'important que serà mobilitzar a la comunitat 
internacional per posar l'accent a la planificació urbana. “Necessitem ciutats i assentaments humans que siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles”, va acabar dient en un discurs que va ser ben acollit pels presents. 

 

 
Font: UN Habitat  
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Els participants van discutir desafiaments urbans com la desocupació, l'augment de les desigualtats a les ciutats i la 
necessitat de dissenyar usos més inclusius de l'espai públic. Així mateix, van proposar incloure aspectes com la cohesió 

territorial, la gestió del canvi climàtic, la resiliència i la innovació per al desenvolupament econòmic i social urbà en 
l'agenda d'Hàbitat III. També van emfatitzar la importància que la conferència tracti les amenaces de les ciutats, inclosos 

els desastres naturals, els conflictes per la terra i els recursos i els problemes de transport i mobilitat. 

 
Els delegats van nomenar al ministre equatorià de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Diego Aulestia València i a la 

responsable de la delegació francesa, Maryse Gautier, copresidents del Comitè Preparatori per a Hàbitat III. Al seu torn, 
van aprovar que la segona conferència preparatòria es dugui a terme a l'abril de 2015 a Nairobi, Kenya. D'altra banda, la 

seu amfitriona per a Hàbitat III va quedar encara pendent d'aprovació, encara que la candidatura de Quito (Equador) va 
agafant manxa, sobretot després que el G-7 i Xina declaressin oficialment el seu suport durant la seva intervenció. 

 

A pesar que existeix certa fatiga internacional sobre aquestes macroconferències, tot sembla indicar que aquesta no és 
una més. Molts afirmaven pels passadissos que efectivament, l'esdeveniment presenta una oportunitat única per discutir 

el repte important de com es planifiquen i gestionen les ciutats amb la finalitat de complir amb el seu paper de motors del 
desenvolupament sostenible i com serà una plataforma ideal per donar forma a l'agenda de desenvolupament urbà per 

als propers 20 anys. 

 
Però no serà un repte fàcil. En els propers 40 anys, quatre de cada cinc persones viuran en ciutats. Si a principis del segle 

XIX només el 2% de la població mundial era urbana i a principis del segle XX el 10%, actualment més del 50% de la 
població ja viu en urbs i més del 90% del creixement poblacional en països en desenvolupament tindrà lloc en elles, 

segons els experts. Vivim en un planeta creixentment urbà, la qual cosa suposa un desafiament sense precedents en la 
història de la humanitat. 

 

Si d'una banda s'ha demostrat que la urbanització ha fomentat el creixement i el desenvolupament econòmic, per l'altre, 
queda per demostrar si pot servir per aconseguir un desenvolupament sostenible en harmonia amb el nostre planeta. El 

futur dependrà de les ciutats i ONU-Hàbitat defensa que estem fracassant en com les planifiquem, les construïm i 
gestionem. En definitiva, en com assegurem un futur sostenible per a nosaltres i per a les nostres generacions futures. 

 

Per solucionar aquesta situació, un dels principals assoliments que la conferència s'ha marcat és emfatitzar la importància 
que té la planificació urbana sostenible per crear i gestionar ciutats de manera que el medi ambient urbà i la qualitat de 

vida dels seus ciutadans siguin els eixos principals. 
 

Això implicarà necessàriament dotar als governs municipals amb l'autoritat financera i legal per poder atendre 

adequadament als seus ciutadans. Així mateix, caldrà convèncer als caps d'Estat i de Govern del creixent paper que han 
de tenir els representants de les autoritats locals en els fòrums de governança global perquè les decisions siguin 

adoptades considerant les seves inquietuds i necessitats. 
 

En definitiva, planificar de manera més inclusiva i sostenible, i replantejar la distribució del finançament, descentralitzant 
la gestió de la presa de decisions per donar més protagonisme a les ciutats i els seus gestors directes. Objectius 

ambiciosos per a una comunitat internacional creada entorn d'estructures d'Estat, amb certes reticències a cedir en els 

seus models de gestió centralista. 
 

En tot cas, comença el full de ruta per la qual es coneixerà com  la Cimera de les Ciutats, on molts esperen que les 
decisions adoptades aconsegueixin portar-nos a models de convivència més sostenibles i inclusius que responguin a les 

necessitats reals de la ciutadania. 

 
Font: 

El Pais (02 d’octubre de 2014) 
http://elpais.com/elpais/2014/09/30/planeta_futuro/1412086655_043683.html  

 
Pel 2050 l'energia generada per solar serà el 50% 

 

Segons la AIE, les diferents formes d'energia solar podrien 
proporcionar més de la meitat de la potència elèctrica del món en 

2050. Les tecnologies solars i eòliques ja suposen un terç de totes les 
centrals de generació elèctrica construïdes al món en 2011, 2012 i 

2013. 

 
Aquesta vegada no ho diu Greenpeace. És gens menys que l'Agència 

Internacional de l'Energia (AIE), l'organisme format pels 29 països mes 
desenvolupats en 1973 per respondre a la crisi del petroli, que acaba 

de publicar el seu últim informe: "Energy Technology Perspective 
2014". 

 

 
Font: Ecoticias   
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Segons l’AIE, les diferents formes d'energia solar podrien proporcionar més de la meitat de la potència elèctrica del món 
en 2050. Les tecnologies solars i eòliques ja suposen un terç de totes les centrals de generació elèctrica construïdes al 

món en 2011, 2012 i 2013. 
 

La profunda recerca de l’AIE se centra en les tecnologies de generació elèctrica i els seus potencials econòmics futurs. 

Solament els panells fotovoltaics podran subministrar al voltant del 16% de la demanda elèctrica mundial, amb una 
potència instal·lada de 4600 GW, és a dir, mil vegades el que hi ha ara a Espanya. 

 
Greenpeace valora molt positivament la conclusió de la AIE, un organisme tradicionalment defensor de les tecnologies 

fòssils i nuclears, que l'energia solar serà la forma dominant de generació elèctrica dins de 35 anys. Després de la Cimera 
del Clima de Nova York de la setmana passada, aquesta és precisament la classe de bones notícies que tota aquella 

persona preocupada pel canvi climàtic, i especialment els governants, necessiten sentir. 

 
Els resultats de l’AIE confirmen els que Greenpeace va aconseguir en els seus estudis “[R]evolució Energètica”, una 

anàlisi de les possibilitats del sistema energètic mundial publicat per ultima vegada al juny de 2012. L'estudi de 
Greenpeace ja projectava 4.548 GW fotovoltaics per 2050. Qui pensava que les nostres conclusions eren massa 

optimistes, ara podran comprovar que la AIE va fins i tot més enllà. 

 
Les energies eòlica i solar seguiran dominant el mercat energètic mundial essent les formes més barates (i netes) de 

generar electricitat. 
 

Ara és quan els responsables polítics han de rendir-se a l'evidència i adaptar les normes que regeixen els mercats 
energètics per facilitar aquest futur renovable. Abandonar els combustibles fòssils i nuclears és una necessitat ambiental i 

econòmica, no una càrrega. Els brillants resultats de l'energia solar i eòlica signifiquen que aquelles empreses que 

pretenen invertir en centrals tèrmiques de carbó o nuclears corren un seriós perill de trobar-se amb costos enfonsats, 
impossibles de recuperar. 

 
Senyors d'Iberdrola, Endesa, Gas Natural o Repsol: si llegeixen l'informe de la AIE, haurien de deixar d'oposar-se a les 

energies renovables. Perquè el Govern d'Espanya no podrà seguir ignorant l'evidència eternament. 

 
Font: 

Ecoticias (02 d’octubre de 2014) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/2014/10/para-el-2050-la-energia-generada-por.html  

 

Unió Europea: 
 

Sí és possible! Un municipi italià prohibeix tots els plaguicides 
 

El municipi de Malles està d'enhorabona. Aquest municipi situat en el cor de la 
vall de Venosta al nord d'Itàlia, prop de la frontera amb Àustria i Suïssa, és el 

primer municipi europeu on no s'utilitzarà cap plaguicida. 

 
Aquest municipi de prop de 5.000 habitants es troba ara envoltat per milers de 

pomeres carregades de pomes grogues i vermelles, llestes per ser collides. 
Aquesta és la seva principal producció i aviat serà lliure de plaguicides. Després 

d'una altra temporada, els veïns farts de veure el seu menjar i la seva aigua 

intoxicada pels verins utilitzats a l'agricultura i en els jardins han decidit actuar.  
 

Com ho han fet? Davant la creixent pressió ciutadana es va decidir fer un 
referèndum públic i el resultat va ser aclaparador: el 75% dels votants van triar prohibir tots els plaguicides al municipi. 

 
Aquesta decisió no va ser una sorpresa per a Claudio Porrini, entomòleg de la Universitat de Bolonya i un expert en 

aquest camp que coneix bé la situació en el municipi: “Allí els apicultors estan desesperats, tenen elevades pèrdues 

d'abelles que estan vinculades a l'ús intensiu de plaguicides". 
 

A Malles, les valls són estretes i els horts i boscos s'alternen amb escoles, instal·lacions esportives i les cases. "Per poder 
conviure, hem de reduir l'ús de plaguicides. El tractament amb aquest tipus de productes químics pot disminuir els danys 

provocats per les plagues, però alhora crea altres problemes. Els plaguicides són aplicats d'una manera que només una 

petita part actua sobre les plagues, la resta es dispersa en el medi ambient. És clar que si els horts estan prop de les 
cases l'oposició a aquestes pràctiques creix", va dir Porrini. 

 
Malles s'ha convertit en tot un exemple per a l'agricultura a Europa. El segon posat en el podi segueix lliure. 

 
Font: 

Greenpeace (15 de setembre de 2014) 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/s-es-posible-un-municipio-italiano-prohbe-tod/blog/50608/ 

 

 
Font: Greenpeace 

http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/2014/10/para-el-2050-la-energia-generada-por.html
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/s-es-posible-un-municipio-italiano-prohbe-tod/blog/50608/
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El consorci d'ACS s'imposa a FCC per a la gestió de residus de Portugal 

 
L'amenaça d'impugnació no ha servit per res. L'espanyola FCC no es farà càrrec de la 

gestió dels residus i aigües de la majoria de municipis portuguesos. La privatització de 

l'empresa pública EFG ha estat aprovada pel Govern de Portugal i els seus nous 
gestors pertanyen al consorci nacional Motal-Engil, associat a la també espanyola 

ACS. 
 

La proposició de Mota-Engil era la favorita. No solament per oferir la major quantitat 
de diners -149,5 milions d'euros, quatre més que FCC- sinó també perquè la comissió 

tècnica que va examinar totes les candidatures li havia donat la puntuació més alta. 

 
FCC havia manifestat que Mota-Engil no complia tots els requisits, però el Govern no 

ha variat la seva postura. L'empresa pública EFG controla el tractament de dos terços 
dels residus de tots els municipis del país, la qual cosa ha aixecat també les protestes 

de molts d'aquests ajuntaments afectats. 

 
Després del Consell de Ministres que va aprovar la privatització, el secretari d'Estat de Finances, Manuel Rodrigues, va 

interpretar les diverses candidatures i el desenllaç com "la prova de la recuperació econòmica" del país. Aquesta 
privatització s'emmarca en les moltes que ha engegat l'executiu com a contraprestació a l'ajuda econòmica rebuda per la 

troica. 
 

Fa dues setmanes es va tancar la part que restava del servei de correus CTT, el 31,5% de les accions per les quals es van 

recaptar 343 milions d'euros. L'Estat portuguès va aconseguir 909 milions d'euros a canvi de privatitzar CTT. 
 

El proper procés de privatització és el de TAP, la companyia aèria bandera del país, per la qual hi ha diverses ofertes, to i 
que encara es troba la privatització en fase inicial doncs ni tan sols va ser tractada en el Consell de Ministres d'avui dijous. 

  

Font:  
El País (18 de setembre de 2014) 

http://economia.elpais.com/economia/2014/09/18/actualidad/1411047917_499424.html 
 

Brussel·les dóna un ultimàtum a Espanya per a la clausura definitiva de 63 abocadors 

 Nou avís a Espanya a compte els abocadors sense control. L'Executiu comunitari ha amenaçat aquest dijous amb portar 
a Espanya a la justícia europea si no clausura definitivament 
63 abocadors situats a Balears, Canàries, Castella i Lleó, 

Castella-la Manxa i Murcia. Encara que aquests centres, en 

els quals s'amunteguen els residus sòlids de forma 
incontrolada, ja no estan operatius, la legislació europea 

obliga a la seva clausura, segellat i restauració, alguna cosa 
que encara no s'ha produït. L'ultimàtum de la Comissió 

Europea es concreta en l'obertura d'un dictamen motivat, 
l'última fase abans de traslladar el cas a la justícia 

comunitària, i arriba dos mesos després que Brussel·les 

denunciés a Espanya davant el Tribunal Superior de Justícia 
de la UE per mantenir oberts 31 abocadors il·legals.  

L'obertura de l'expedient europeu es produeix després de 

diversos retards en la data de clausura dels 63 abocadors. En 

2008, després del primer avís de Brussel·les, les autoritats 
espanyoles es van comprometre amb la UE a segellar-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 en els 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 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 

 

 
Font: Europress  

 

 
Font: ElEconomista.es 

http://economia.elpais.com/economia/2014/09/18/actualidad/1411047917_499424.html
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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. 

Font:  

EL Pais (25 de setembre de 2014) 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/25/actualidad/1411668128_791780.html 
 

Siemens crea un aerogenerador per a zones de poc vent 
 

Siemens ha presentat aquests dies a Hamburg un aerogenerador optimitzat per a les zones en les quals el vent 

aconsegueix baixes velocitats que permet la màxima eficiència en les plantes energètiques, segons un comunicat remès 
avui. 

 
La companyia ha aprofitat la fira “Wind Energy 2014” per donar a conèixer les seves últimes innovacions en el sector 

eòlic, entre les quals també destaca un centre de diagnòstic pioner 
per monitoritzar el funcionament les turbines instal·lades als parcs 

“onshore” (3 quilòmetres o més en terra dins de la costa) i “offshore” 

(10 quilòmetres o més en el mar). 
 

El grup ha explicat que els emplaçaments en els quals el vent 
aconsegueix baixes velocitats són una situació “cada vegada més 

comuna a Europa”. 

 
El nou aerogenerador, que s'emmarca dins de la plataforma D3 

d'accionament directe “direct-drive” de la companyia i començarà a 
instal·lar-se a partir de 2017, aconsegueix una potència de 3,3 

megawatts i incrementa la producció anual d'energia entre un 17 i un 
20 per cent en comparació dels anteriors. 

 

Funciona amb imants permanents més forts per millorar la sortida d'energia i amb nous motors que “asseguren una 
rotació precisa fins i tot en altes pressions”, al mateix temps que els cilindres hidràulics situats en el rotor ajusten l'angle 

de la pala, que té una longitud de 63 metres. 
 

A més, inclou un sistema de refrigeració integrat per “garantir la temperatura òptima“. 

 
Centre de Diagnòstic Remot 

 
La segona novetat inaugurada és el Centre de Diagnòstic Remot, situat a la ciutat danesa de Brande, que neix per 

supervisar el perfecte funcionament dels parcs eòlics “onshore” i “offshore” i que sorgeix del creixement del nombre 

d'aerogeneradors gestionats per aquesta companyia que en l'actualitat són 7.500. 
 

Des del centre, més de 130 experts seguiran en temps real les turbines que l'empresa té instal·lades a tot el món per 
detectar possibles errors i diagnosticar-los abans que es produeixin per evitar interrupcions en l'activitat i els costos que 

suposen. 
 

La tecnologia recopila diàriament 200 gigaoctets d'informació procedents de les 7.500 turbines i analitza i investiga 24 

milions de paràmetres que permeten esbrinar les tendències de les turbines, el seu impacte en lloc d'instal·lació, les 
condicions d'operació i la durada del servei. 

 
Així, “el 85% dels problemes que s'identifiquen d'aquesta manera es poden resoldre sense necessitat d'enviar operaris al 

lloc“, expliquen en la nota. 

 
Font:  

EFE verde (02 d’octubre de 2014) 
http://www.efeverde.com/noticias/aerogenerador-optimizado-para-

eficiencia-en-zonas-de-baja-velocidad-de-viento/  
 

Hèlsinki es projecta com una urbs sense actuacions en 10 anys 

 
Aposten al fet que tota la població pugui moure's en transport públic, que 

a més és ecològic 
 

Un sistema de transport públic confiable i eficient és fonamental per 

incentivar el menor ús d'automòbils, evitant així els danys 
mediambientals que comporten. Ja Hamburg va establir un precedent al 

novembre de 2013, quan va llançar Green Network, un pla per eliminar 

 
Font: Efeverde   

 

 
Font: Eco-sitio   

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/25/actualidad/1411668128_791780.html
http://www.efeverde.com/noticias/aerogenerador-optimizado-para-eficiencia-en-zonas-de-baja-velocidad-de-viento/
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l'ús d'actuacions en els propers vint anys mitjançant la connexió de totes les àrees verdes de la ciutat. Ara Hèlsinki va 
prendre la posta i va anunciar un ambiciós pla d'integració de mitjans de transport públic, amb la intenció d'abandonar 

l'ús d'actuacions per 2025. 
 

L'enginyera en transport del Departament de Planificació d'Hèlsinki, Sonja Heikkilä, explica que el pla no apunta a prohibir 

les actuacions, sinó a brindar més opcions de mobilitat sustentable per fomentar l'ús de mitjans més amigables amb el 
medi ambient. El que es pretén és canviar el paradigma de com ens movem dins de la ciutat; potser siguin les persones 

majors els qui menys volen renunciar a les seves actuacions, però la consciència mediambiental i l'estalvi poden ajudar al 
canvi. 

 
Els joves són més flexibles en les seves exigències, i a més és el sector pel qual l'acte ja no és un símbol de estatus, 

segons una enquesta que va dur a terme Heikkilä. Si ara els més joves no necessiten un acte, les autoritats apunten a 

mantenir i expandir aquesta base en els propers deu anys, apostant al sistema de transport públic eficient. Següent pas: 
aconseguir que el seu transport respongui a una demanda personalitzada dels ciutadans. 

 
Així, quan una persona necessiti traslladar-se, podrà planificar el seu viatge en una aplicació per smartphones en la qual 

s'indiquin els horaris i recorreguts i es puguin agregar més dades, com l'origen, la destinació i si es prefereixen busos, 

bicicletes, taxis o tramvies, ja sigui combinant-los o compartint-los amb altres usuaris. L'Autoritat de Transport Regional 
d'Hèlsinki (HSL) també habilitarà un sistema de mini busos que recull als ciutadans d'acord a un itinerari elaborat amb les 

comandes dels qui estan més a prop entre si. 
 

Està previst que el pla funcioni a finalitats d'aquest any en diversos sectors d'Hèlsinki, i 2025 és el termini per a una ciutat 
sense actuacions, més verda i eficient. 

 

Font: 
Eco-Sitio (04 d’octubre de 2014) 

http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com.ar/2014/10/helsinki-se-proyecta-como-una-urbe-sin.html 
 

Espanya: 

Govern canari és partidari de cobrar per alguns serveis als parcs 

El Govern de Canàries ha estudiat algunes possibilitats per obtenir recursos per als parcs nacionals i és partidari de cobrar 

a determinats usuaris dels mateixos, va dir avui en el ple del Parlament canari el conseller de Sostenibilitat, José Miguel 

Pérez. 

El conseller, que va comparèixer a petició del grup Popular per parlar del procés de traspàs de competències als cabildos 

dels parcs nacionals, va comentar que és difícil imaginar que es cobri per entrar en parcs com el Teide (Tenerife), per la 
qual cosa es va mostrar més inclinat per cobrar per serveis com els de guies especialitzats. 

José Miguel Pérez, vicepresident i conseller d'Educació, Universitats i Sostenibilitat, també va indicar que fins ara només el 

Cabildo de Tenerife ha plantejat rebre la delegació de les competències, pel que ha presentat un projecte, i va agregar 

que si els altres tres cabildos presenten un projecte i s'aprova es procedirà a la delegació. 

Va comentar que a la fi de setembre tindrà lloc a Lanzarote una reunió en la qual espera que hi hagi una decisió definitiva 
en aquesta matèria.   

José Miguel Pérez va comentar que ha recordat als cabildos que la situació econòmica no és pròspera, però "allà cadascú 
amb el risc que vol assumir". 

Els parcs nacionals de Canàries estan situats a Tenerife (El Teide), La Palma (Caldera de Taburiente), La Gomera 

(Garajonay) i Lanzarote (Timanfaya). 

El diputat del grup Popular Miguel Jesús Jorge va explicar que el seu partit considera que el lloc natural per a la gestió 

ordinària dels parcs nacionals han de ser els cabildos, i va opinar que malgrat això ha de tenir-se en compte que són part 
de la marca Espanya i per això ha d'haver-hi bona coordinació perquè no es "difuminin" en les comunitats autònomes. 

Miguel Jesús Jorge va reconèixer que no es tracta d'una transferència, per la qual cosa la Comunitat Autònoma mantindrà 
la titularitat dels parcs nacionals i un control el "suficientment potent" per rectificar als cabildos si les coses no es fan bé. 

El diputat popular va considerar que no és lògic que a les illes es facin produccions cinematogràfiques i no s'aconsegueixi 
diners per als parcs nacionals, i va preguntar al conseller si és partidari que rebin finançament privat.  

 

http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com.ar/2014/10/helsinki-se-proyecta-como-una-urbe-sin.html
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També es va referir a la necessitat que els cabildos rebin els recursos econòmics suficients perquè almenys es mantingui 
l'actual nivell d'eficàcia, i va preguntar quant diners es transferirà a les corporacions locals.  

 
José Miguel Pérez va respondre que mai hi ha hagut una quantitat finalista per als parcs nacionals, i es va mostrar 

contrari al fet que s'utilitzin els parcs nacionals per aconseguir diners si hi ha risc per a la seva flora i la seva fauna, 

perquè "es podria destrossar i no tindríem perdó, per molts ingressos que es puguin obtenir". 
 

Font: 
ABC (16 de setembre de 2014) 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1669943 
 

Andalusia busca el suport de la UE contra el gasoducte a Doñana 

El Govern andalús busca el suport de la Comissió Europea a la seva decisió de bloquejar un projecte d'extracció i 
emmagatzematge de gas a les entranyes de Doñana, que porta encallat en els despatxos d'aquesta Administració des 
d'abril de 2013. La Conselleria de Medi ambient vol que així continuï, a pesar que aquesta actuació compta amb el suport 

del Govern central. 

Per a la tramitació ambiental, aquest projecte —que contempla una xarxa de 13 gasoductes i 16 pous d'extracció— es va 

dividir en quatre. Entre setembre de 2010 i gener de 2013, el Ministeri de Medi ambient va anar concedint les 
declaracions d'impacte ambiental (DIA) favorables a l'empresa Petroleum Oil & Gas Espanya, filial de Gas Natural. 

Després de complir amb aquest pas, la companyia es va dirigir a la Junta perquè li donés l'Autorització Ambiental 

Unificada i començar les obres, el pressupost de les quals ronda els 200 milions d'euros. Però el Govern de PSOE i IU es 
nega a concedir aquests permisos perquè entén que el ministeri no ha avaluat bé els riscos que el projecte pot tenir sobre 

el parc de Doñana, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco a 1994. Entre altres pegues, la Junta creu que s'ha 
pogut incomplir la normativa europea en haver trossejat el 

projecte per a la seva tramitació ambiental. Tampoc s'han 

emès els informes de no afectació a la Xarxa Natura 2000, 
el sistema europeu de protecció de les àrees amb alts valors 

ecològics. 

Però aquesta interpretació no la comparteix el ministeri. 

Primer, Miguel Arias Cañete i, després, la seva successora 
Isabel García Tejerina, han reiterat a la Junta que la 

tramitació ha estat correcta. 

Davant aquesta discrepància, l'Executiu autònom ha enviat 

un escrit a la direcció general de Medi ambient de la 
Comissió Europea perquè es pronunciï sobre aquest 

conflicte. “Hem demanat a la UE que ens digui què fer i 
com actuar, que dirimeixi si cal fer una nova DIA”, detalla la consellera de Medi ambient, María Jesús Serrano. 

En l'escrit enviat a Brussel·les es pregunta a la direcció general de Medi ambient “de quin marge” d'actuació disposa 
Andalusia en aquest cas. “Malgrat la Declaració d'Impacte Ambiental favorable de l'Estat, entenem que existeixen dubtes 

raonables que l'execució dels projectes asseguri el respecte a la integritat del lloc”, s'afegeix en la carta. 
 

La Comissió Europea —que manté un focus de vigilància permanent sobre Doñana— ja va obrir un expedient d'infracció 

per aquest cas a Espanya després de les queixes d'IU, UPyD i els ecologistes de WWF. L'expedient es va tancar davant la 
negativa de la Junta a autoritzar les obres. Però la conselleria andalusa demana ara que es reobri i que Brussel·les es 

pronunciï sobre el bloqueig.   
 

El moviment del Govern autònom busca aconseguir un recolzament important al seu veto pel que pugui passar en el 
futur. L'empresa ja ha comunicat a la conselleria que si no se li donen els permisos, es reserva l'opció d'acudir als 

tribunals per reclamar una indemnització, segons fonts de la Junta. I l'aval de Brussel·les seria una basa per a l'Executiu 

andalús. 
 

Font: 
El País (26 de setembre de 2014) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/26/andalucia/1411752037_996261.html 

 
La probabilitat de trobar cru a Canàries és del 15% 

Repsol iniciarà a la fi del mes de novembre les prospeccions petrolíferes a Canàries amb dades que no conviden a 
l'optimisme. La petroliera presidida per Antonio Brufau xifra en el 17% el percentatge d'èxit geològic dels sondejos, és a 

 
Fuente: El País 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/26/andalucia/1411752037_996261.html
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dir de trobar cru en les proves que durà a terme a 50 quilòmetres de les costes de Lanzarote.  

Aquesta xifra es redueix encara més si s'inclouen criteris de rendibilitat econòmica. Fonts properes a la petroliera 
assenyalen que la probabilitat que l'hipotètic cru pugui ser extret a un cost viable es redueix al 15%. En aquest escenari, 

Repsol veu molt risc que el sondeig no obtingui un resultat reeixit. 

No obstant això, la petroliera iniciarà l'activitat a la fi del mes de novembre. Aquesta data dependrà en tot cas del temps 

que tard el vaixell encarregat de realitzar els sondejos de culminar la seva activitat actual a Angola i arribar a les illes 
Canàries. 

La unitat de perforació que durà a terme el programa proposat és la unitat de posicionament dinàmic Rowan 
Renaissance. Es tracta d'un vaixell de perforació d'última generació amb capacitat de perforar sondejos de fins a 12.000 

metres de profunditat, en profunditats d'aigua de més de 3.500 metres.  
 

Una vegada a Canàries, Repsol calcula que trigarà 90 dies a culminar les prospeccions. La primera la durà a terme en el 

bloc denominat Síndria, a dues profunditats diferents. En cas de no trobar petroli, Repsol avortaria l'exploració del segon 
bloc, denominat Xirimoia.  

 
Si les prospeccions obtenen un resultat reeixit per a l'operador, s'iniciaria un nou procés per a l'explotació del pou i 

l'extracció del cru. Aquest nou marc aniria en tot cas vinculat a un nou tràmit administratiu i a la concessió de nous 

permisos per part d'Indústria. El nou procés podria allargar-se fins a sis anys, segons algunes fonts del sector. 
 

En aquest cas, el departament dirigit per José Manuel Soria s'ha compromès també a tramitar la creació d'un nou impost 
a la producció petrolífera que repercuteixi en l'economia local canària. 

 
Font: 

El Mundo (12 de setembre de 2014) 

http://www.elmundo.es/economia/2014/09/12/541206b9ca4741393d8b456b.html 
 

Espanya en el vergonyós lloc 22 dels països més atractius per invertir en energies renovables 

Espanya ha accentuat la seva caiguda a la classificació internacional de països més atractius per invertir en energies 

renovables, en la qual va arribar a ocupar les primeres posicions, i se situa a l'actualitat a la 22 ena posició, segons l'últim 
informe sobre el sector elaborat per EY. 

En concret, Espanya ha descendit tres llocs a l'última edició del raking, del 19 al 22, i s'allunya d'Alemanya, Estats Units i 

Xina, els països amb els quals compartia el lideratge fa amb prou feines cinc anys i que en l'actualitat segueixen copant la 

llista. De fet, Xina lidera ara la classificació, després de desbancar a Estats Units, que passa al segon lloc, mentre que 
Alemanya i Japó es mantenen en la tercera i quarta posició, respectivament. 

Espanya, que va arribar a situar-se amb Alemanya al capdavant d'Europa, es veu ara superada per altres països del 
continent com Regne Unit (7), França (8), Països Baixos (13), Bèlgica (14), Itàlia (15), Dinamarca (17), Portugal (18) i 

Suècia (21).  

"La materialització de les retallades ja anunciades prèviament en els retorns a les inversions dels projectes suposen nous 

obstacles, si bé serà important veure si Espanya serà capaç de trobar altres fórmules per retornar l'interès dels inversors 
en els propers anys", indica l'informe. 

L'informe de EY al·ludeix a més als canvis "retroactius" a la retribució a les instal·lacions de renovables i a aquest efecte 

que aquesta circumstància produeix sobre la "solvència" d'alguns productors independents, la qual cosa està originant 

"una plètora de denúncies internacionals per part d'inversors estrangers". 
 

Per tecnologies, Espanya ocupa el lloc 28 en eòlica, el 23 en eòlica marina, el 18 en fotovoltaica, el 10 en termosolar, el 
26 en biomassa, el 34 en geotèrmica, el 29 en hidràulica i el 15 en energia de les ones. 

 
Font: 

Ecoticias (26 de setembre de 2014) 
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/95763/Espana-deshonroso-puesto-paises-atractivos-invertir-energias-

renovables 

 
La Comunitat Europea obliga a Espanya a crear i promoure l’ autoconsum amb energies renovables 

Espanya per mandat d'Europa ha d'adoptar mesures adequades per promoure l'augment del consum d'electricitat 

http://www.elmundo.es/economia/2014/09/12/541206b9ca4741393d8b456b.html
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/95763/Espana-deshonroso-puesto-paises-atractivos-invertir-energias-renovables
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/95763/Espana-deshonroso-puesto-paises-atractivos-invertir-energias-renovables
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generada a partir de fonts d'energia renovables.  

Els Estats membres apliquen diferents mecanismes de suport a les fonts d'energia 
renovables a escala nacional, com: 

- els certificats verds 
- les ajudes a la inversió 

- les exempcions o desgravacions fiscals 
- les devolucions d'impostos i els sistemes de suport directe als preus 

Un dels mitjans importants d'aconseguir l'objectiu de la Directiva 2009/28/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, a fi de mantenir la confiança de 

l'inversor, és garantir el correcte funcionament d'aquests mecanismes a l'espera que 
entri en funcionament un marc comunitari.  

Segons la Comunitat Europea és massa aviat encara per decidir la conveniència d'establir un marc d'àmbit comunitari per 
als sistemes de suport, tenint en compte l'escassa experiència amb els sistemes nacionals i la relativament baixa quota de 

mercat de l'electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables que es beneficia de suport als preus en la 
Comunitat. 

L'article 1 de la Directiva 2001/77, ja derogada, establia: 

"La present Directiva té per objectiu fomentar un augment de la contribució de les fonts d’energia renovables a la 

generació d'electricitat al mercat interior de l'electricitat i asseure les bases d'un futur marc comunitari per al mateix." 

A tenor de l'article 2 d'aquesta Directiva, titulat "Definicions": 

"A l'efecte de la present Directiva, s'aplicaran les definicions següents: 

[...] d) "consum d'electricitat": la producció nacional d'electricitat, inclosa l’autoproducció, més les importacions, menys 

les exportacions (consum nacional brut d'electricitat). 

L'article 3, apartats 1 i 2, d'aquesta Directiva disposava:  

Els Estats membres adoptaran mesures adequades per promoure l'augment del consum d'electricitat generada a partir de 

fonts d'energia renovables de conformitat amb els objectius indicatius nacionals esmentats en l'apartat 2. Aquestes 

mesures hauran de ser proporcionals a l'objectiu fixat.  

A tot tardar el 27 d'octubre de 2002 i a partir de llavors cada cinc anys, els Estats membres adoptaran i publicaran un 
informe que estableixi, per als deu anys següents, els objectius indicatius nacionals de consum futur d'electricitat 

generada a partir de fonts d’energies renovables en termes de percentatge del consum d'electricitat. En fixar aquests 

objectius fins a l'any 2010, els Estats membres: 

- Tindran en compte els valors de referència que figuren a l'annex, 
- Vetllaran per que els esmentats objectius siguin compatibles amb qualssevol compromisos nacionals assumits en 

el marc dels compromisos en matèria de canvi climàtic acceptats per la Comunitat en virtut del Protocol de Kyoto 

de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. 
 

Font: 
Suelosolar (25 de setembre de 2014) 

http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=10239 

 
Catalunya: 

 
Els peatges pujaran i el transport públic baixarà en puntes de contaminació a Barcelona 

 
Els peatges d'accés a la capital catalana s'encariran un 25% i els bons de transport públic costaran la meitat en puntes de 

contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de 2016, segons preveu el Pla d'actuació per a la millora de 

qualitat de l'aire aprovat aquest dimarts pel Consell Executiu del Govern per atallar el problema de la contaminació i 
complir amb els límits europeus. 

 
Així ho ha anunciat el conseller de Presidència de la Generalitat, Francesc Homs, després del Consell Executiu en què ha 

detallat que el pla contempla una bateria de 166 actuacions, que s'implementaran en un àrea de 40 municipis. 

 

 
Font: Suelosolar 
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L'objectiu del pla passa per reduir les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió en un àrea de 4,3 milions 
d'habitants del Barcelonès, Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, declarades zona de protecció especial. 

 
Font: 

Europapress (23 de setembre de 2014) 

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-peajes-subiran-transporte-publico-bajara-puntas-contaminacion-barcelona-
20140923141355.html 

 
Les entitats socials alerten que s'acosta l'hivern amb un augment de la pobresa energètica 

Les entitats socials de Catalunya han alertat aquest dimarts a l'Administració que ha de prendre mesures preventives 
urgents abans de l'arribada d'un hivern que evidenciarà un increment de les famílies que sofreixen pobresa energètica. 

Actualment, a Catalunya, un 10,9 % de les llars no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada, el 

doble que en el 2007, mentre un 17% dels habitatges presenten humitats, goteres o altres problemes derivats del mal 

aïllament, segons l'informe 'L'energia com a dret. Com afrontar la pobresa energètica', que aquest dimarts ha presentat la 
Taula del Tercer Sector de Catalunya. 

L'autora de l'informe, Joana Mundó, de l'entitat Ecoserveis, especialitzada en pobresa energètica, ha instat a considerar 

l'energia com un ben bàsic, com l'alimentació o l'aigua, i ha denunciat que l'encariment del preu de la llum, el gas i els 

combustibles ha agreujat la situació de moltes famílies. 

Mundó ha demanat que l'energia tingui un IVA reduït, com l'aigua o els aliments, i que les polítiques energètiques es 
deixin de regir únicament per consideracions econòmiques "ignorant que l'energia té una important dimensió social". 

En aquest sentit, ha posat alguns exemples reals com el nen que no pot fer els deures escolars quan fosqueja perquè els 
seus pares no han pogut pagar el rebut de la llum o els malalts crònics que passen fred o calor i empitjoren la seva salut.  

"El preu de l'energia fa que es converteixi en un privilegi", ha denunciat Mundó, que ha advertit que això provoca que 

s'estigui agreujant la situació de moltes famílies i augmentant les desigualtats. 

Segons l'informe, des de 2007 s'ha triplicat el nombre de famílies que destinen més del 10% dels seus ingressos a pagar 

les factures d'energia. 

"L'accés i ús sostenible de l'energia és un requisit previ per al dret a una alimentació adequada (conservació i cuinar 

aliments), el dret a un habitatge digne (condicions confortables de temperatura i il·luminació), el dret a la salut, el dret al 
desenvolupament...”, segons l'informe. 

L'estudi reclama com a "pas essencial per lluitar contra la pobresa energètica, reconèixer l'energia com a dret fonamental 
per a una vida digna".  

També denuncia que "els instruments polítics i legals no garanteixen l'ús i accés a l'energia a un preu just", i critica que el 

"sector energètic espanyol és poc transparent amb el consumidor, està poc diversificat i poques empreses controlen la 

major part del mercat".  

El director general de la Taula del Tercer Sector, Toni Codina, ha reclamat a la Generalitat que implementi les mesures 
aprovades en el ple monogràfic de la pobresa quant a l'energia i que no es limiti a mesures "correctives", sinó 

"preventives, sense abandonar les mesures de xoc que s'estan aplicant, com el pagament de factures d'electricitat o gas a 

les persones que no les poden pagar".  

"És necessari implementar mesures de xoc abans del proper hivern, quan s'agreujarà la situació, perquè ni la desocupació 
ni la pobresa se solucionaran a curt termini", ha abundat Codina. 

Entre les mesures que proposa l'informe figuren millores en l'eficiència energètica i aïllament, la promoció i ús racional de 
l'energia, optimitzar els serveis contractats i obligar a les companyies subministradores a ser més transparents. 

 
Durant el debat posterior a la presentació de l'informe, alguns representants de les entitats socials, com Pablo Cotarelo, 

de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, o Raquel Carrión, representant de Càrites de Girona, han criticat que les grans 

companyies energètiques tenen grans beneficis en contrast amb les dificultats de moltes famílies per pagar les seves 
factures. 

 
També han denunciat que el consumidor vulnerable no està suficientment protegit i que els bons socials són del tot 

insuficients. 

 

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-peajes-subiran-transporte-publico-bajara-puntas-contaminacion-barcelona-20140923141355.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-peajes-subiran-transporte-publico-bajara-puntas-contaminacion-barcelona-20140923141355.html
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El Periódico (16 de setembre de 2014) 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/las-entidades-sociales-alertan-que-avecina-invierno-con-aumento-
pobreza-energetica-3523139 

 

Els nivells d'ozó troposfèric aquest estiu han estat els més baixos en 23 anys a Catalunya 

Els nivells d'ozó troposfèric a Catalunya aquest estiu han estat els més baixos dels últims 23 anys, els mateixos des que la 
Generalitat vigila aquest contaminant. 

Segons ha informat el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el motiu del descens és la important 

disminució de la radiació solar i de la temperatura 
d'aquest estiu respecte a la mitjana habitual. 

També hi ha influït la reducció dels contaminants 
precursors que intervenen en la seva formació, 

especialment els compostos orgànics volàtils (COVs), que 
s'originen en indústries químiques i en l'automoció, i els 

òxids de nitrogen (NOx), molt associats al trànsit. 

Aquest any, des del 15 de maig fins al 15 de setembre, 

període en què es desenvolupa la campanya de vigilància 
de l'ozó, només quatre punts de mesurament, dels 47 

que hi ha a Catalunya, han superat el llindar d'informació 

a la població (180 mg/m3 en una hora) i cap ha superat el llindar d'alerta (240 mg/m3 en una hora). 

Les superacions s'han produït durant quatre dies, dos al juny, un al juliol i un a l'agost, i sumen cinc hores en total. 

Segons el màxim a què s'ha arribat, totes les estacions que han estat per sobre del llindar d'informació ho han fet 

superant de poc el màxim legislat dels 180 mg/m3. 

El màxim horari va ser de 195 mg/m3 a l'estació de Badalona. 

Per zones de qualitat de l'aire, la que ha presentat més superacions ha estat la Plana de Vic, amb tres hores durant dos 

dies. L'estació de Vic ha tingut dos dies amb superació, i un dia la de Manlleu. 

El Departament de Territori porta a terme cada estiu una campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya 

entre els mesos de maig i setembre, perquè és en aquests mesos quan hi ha més possibilitats que aquest contaminant 
superi el llindar d'informació a la població o d'alerta. 

La raó és que en aquesta època les condicions meteorològiques, en concret, l'alta radiació solar, faciliten la formació. 

L'ozó troposfèric és un contaminant secundari, és a dir, no emès directament per una font a l'atmosfera, sinó que es 
forma a partir de reaccions fotoquímiques, activades per la llum solar i l'elevada temperatura, entre contaminants 

primaris. 

Concretament, l'ozó es crea quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), emesos bàsicament per la indústria i el trànsit, 

compostos orgànics volàtils (COVs), i una radiació solar intensa amb temperatures elevades durant un temps prou llarg. 

Els nivells d'aquest contaminant són molt variables d'un any a un altre perquè la seva formació està directament 

relacionada amb la meteorologia. Així, els anys amb més superacions són els de més calor i radiació solar. 

L'últim informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) estableix com un dels principals 
efectes del canvi climàtic en països del Mediterrani l'increment de l'ozó troposfèric, gas altament oxidant i que afecta la 

salut de les persones i del medi. 

Fuente: 

El Periódico (18 de setembre de 2014) 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/medi-ambient/els-nivells-dozo-troposferic-aquest-estiu-han-estat-els-mes-baixos-

anys-catalunya-3529615 
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Ecologistes en Acció afirma que BCN World pot provocar un "punt negre" a la costa de La Pineda 

Ecologistes en Acció ha identificat 117 punts negres a la costa catalana i ha denunciat el "procés de regressió de 
polítiques catalanes i estatals de protecció del litoral" per donar cabuda a un "model privatitzador i especulador del 

territori", en referència a projectes com El Bulli Foundation, al Parc Natural del Cap de Creus; el Pla Especial del Port Vell i 

la Marina de Luxe, a Barcelona, i el projecte Barcelona World, 
que pot tenir "importants impactes ambientals" a les zones 

humides de la Pineda, concretament a la Sèquia Major, 
catalogat com Espai d'Interès Natural. Les comarques de 

Barcelona sumen 48 banderes negres, les de Tarragona 26; 

el litoral gironí 23 i les Terres de l'Ebre 17.17. 

L'entitat ha presentat aquest dilluns el seu informe anual 
Banderes Negres 2014, que analitza l'estat de la costa 

mostrant la degradació i les amenaces que pateix el litoral 

català. Així mateix, assenyala els responsables i implicats en 
el procés de destrucció. Ecologistes en Acció, a més, ha 

atorgat tres banders negres que afecten tot el litoral, com 
són la nova Llei de costes i el seu reglament, les 

prospeccions sísmiques d'hidrocarburs i la regeneració de les 
platges. 

Entre les banderes negres, Ecologistes en Acció destaca, entre d'altres, el nou projecte de Ferran Adrià, El Bulli 
Foundation, un complex de 4.000 metres quadrats a l'entorn natural de Cala Montjoi, dins del Parc Natural del Cap de 

Creus; el Pla Especial del Port Vell i el Projecte de la Marina de Luxe, al litoral de Barcelona i el projecte Barcelona World, 
de l'empresa promotora Veremonte. A més, l'informe també esmenta del Projecte Castor d'emmagatzematge subterrani 

de gas natural, actualment paralitzat després de l'activitat sismològica a la zona. 

Per tot això, Ecologistes en Acció ha demanat un "canvi radical" i han subratllat que "aquest model és el culpable de la 

crisi actual" i ha advertit de les conseqüències d'aquests projectes a la pesca, el turisme i els efectes en l'equilibri social 
de les poblacions costaneres. 

 

Font: 
Diari de Tarragona (8 de setembre de 2014) 

http://www.diaridetarragona.com/costa/30049/ecologistes-en-accio-afirma-que-bcn-world-pot-provocar-un-punt-negre-a-
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CEDAT-URV: 

Kick-Off Meeting d’un nou projecte europeu de recerca amb participació del CEDAT 

Els professors Antoni Pigrau i Jordi Jaria i els investigadors 
Paola Villavicencio i Daniel Iglesias han participat a la reunió 

inicial d’un nou projecte europeu, que ha tingut lloc a 
Donostia el passat 26 de setembre. 

El projecte té com a títol el de “Business & Human Rights 
Challenges for Cross Border Litigation in The European 

Union” i s’emmarca en la convocatòria de la Direcció General 
de Justícia de la Comissió Europea JUST/2013/Action Grants. 

El projecte té una durada de dos anys, entre el 15 de 

setembre de 2014 i el 14 de setembre de 2016 i compta amb 
un finançament de 534.969 euros. 

El projecte se centra en l’anàlisi de les vies judicials i no 

judicials de reparació civil existents a la Unió Europea que 

poden permetre a les víctimes el rescabalament dels danys 
causats per l’actuació d’empreses europees. A la pràctica, 

sovint és difícil obtenir justícia en els països on es produeix el 
dany. Per tant, l'atenció s'està tornant cada vegada més a altres vies, possiblement més efectives de reparació, com ara 

(i) els litigis en els països on les empreses es basen i (ii) els mecanismes extrajudicials. No obstant això hi ha diversos 

obstacles tècnics i pràctics com ara el joc de les normes europees i les normes nacionals, la competència dels tribunals, la 
llei aplicable, les proves, els costos, els estàndards de comportament de les empreses, etc. El projecte té per objecte (a) 

investigar i resoldre alguns d'aquests problemes en el context de la UE, (b) realitzar activitats de formació dels 

 
Font: Diari de Tarragona 

 
Font: Globernance 

http://www.diaridetarragona.com/costa/30049/ecologistes-en-accio-afirma-que-bcn-world-pot-provocar-un-punt-negre-a-la-costa-de-la-pineda
http://www.diaridetarragona.com/costa/30049/ecologistes-en-accio-afirma-que-bcn-world-pot-provocar-un-punt-negre-a-la-costa-de-la-pineda


 
16 

  

 

operadors implicats (jutges, advocats, activistes, empresaris i víctimes) i (c) la difusió dels resultats de la investigació duta 
a terme de manera que les parts interessades i el públic en general prenguin consciència dels obstacles que impedeixen 

l'accés a la justícia per a les víctimes de violacions dels drets humans i de danys als medi ambient. En concret el CEDAT 
es responsable de l’elaboració d’un guia pràctica que ha de ser generada pel projecte. 

El projecte està coordinat per “Globernance. Instituto de Gobernanza Democrática”, amb seu a Donostia, i hi participen 
14 socis que inclouen universitats d’Espanya, Àustria, Croàcia i els Països Baixos, així com altres institucions del Regne 

Unit i la República Txeca.  

Font:  

URV-CEDAT (01 d’octubre de 2014) 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php?lang=es 

Instituto de Gobernanza Democrática “Globernance” 
www.globernance.org 

 

Resolució dels ajuts de matricula CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental 2014/15  

El passat 18 de setembre es va publicar la Resolució de la convocatòria d'Ajudes CEDAT 
per cursar el Màster Universitari en Dret ambiental (URV), curs 2014/2015. 

D'acord amb les bases de la Convocatòria, les Ajudes CEDAT cobreixen la suma de 1000 
euros cadascuna i estan destinades a finançar una part de les despeses derivades de la 

matrícula del Màster per al curs 2014-2015, podent ser beneficiaris d'aquesta ajuda els 
estudiants de nou accés preinscrits/es o admesos/es prèviament al curs. Aquesta ajuda 

és incompatible amb les beques que concedeix la URV per cursar Màsters Oficials. 

 
Per veure la relació dels beneficiaris de l'Ajudes del CEDAT cliqueu aquí. 
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URV-CEDAT (18 de setembre de 2014) 
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca 

 

Reconeixement del grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” 
 

Per Resolució de 4 de setembre de 2014 del President de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de l’AGAUR, el grup de 
recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”, del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 

URV, reconegut com a grup consolidat (2014 SGR 294) i coordinat pel Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic de Dret 

Internacional Públic, ha obtingut un ajut de recerca per als propers tres anys de 49.000 euros. Probablement és el grup 
que ha tingut un millor resultat en tot l’àmbit del Dret de les universitats catalanes. El grup es va constituir el 2005 a 

partir de l’antic grup de recerca en Dret del medi ambient i de la incorporació de nous investigadors. Actualment està 
format per 29 membres, 16 dones i 13 homes, dels quals 20 són doctors o doctores. A més compta amb una tècnica de 

suport a la recerca i 9 investigadors col·laboradors (6 dones i 4 homes), tots ells doctors. En el període 2009-2013 els 

membres del grup (inclosos els col·laboradors), com a resultat de diversos projectes de recerca autonòmics, estatals i 
europeus, han realitzat 594 publicacions, distribuïdes en 34 llibres dirigits/coordinats; 37 monografies; 247 capítols de 

llibre; 145 articles en revistes indexades en l’àmbit del dret; 90 articles en altres revistes i 41 altres publicacions A més els 
membres del grup han participat en 140 congressos, dels quals aproximadament la meitat eren internacionals. 
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http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/general-dretmedi.html 
http://www.fcj.urv.cat/noticies/16/reconeixement-del-grup-de-recerca-territori-ciutadania-i-sostenibilitat 

 
NORMATIVA  

 

Unió Europea: 
 

Proposta de DECISIÓ DEL CONSELL relativa a la posició que ha d'adoptar-se, en nom de la Unió Europea, 
en el Comitè Mixt del EEE per la qual es modifica el Protocol 31 de l'Acord EEE, sobre la cooperació en 

sectors específics no inclosos en les quatre llibertats (Programa Copernicus) 
 

Per a més informació: 

DOUE C 322/1 de 19 de setembre 2014, p.1/4.  
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c6834b1-4004-11e4-88a1-

01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF 
 

 
 

http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php?lang=es
../../../users/47871996-A/AppData/Local/Temp/www.globernance.org
http://www.cedat.cat/_pdf/ajuts%20master%202014_15.pdf
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php?lang=ca
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/general-dretmedi.html
http://www.fcj.urv.cat/noticies/16/reconeixement-del-grup-de-recerca-territori-ciutadania-i-sostenibilitat
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c6834b1-4004-11e4-88a1-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c6834b1-4004-11e4-88a1-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
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Decisió d'Execució de la Comissió, de 17 de setembre de 2014, sobre el reconeixement del «Règim 
Universal d'Assegurament de Pinsos» per demostrar el compliment dels criteris de sostenibilitat establerts 

en les Directives 98/70/CE i 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 

Per a més informació: 

DOUE L 276/51 de 18 de setembre de 2014, p.1/4.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0667&from=ES  

 
Estat d'ingressos i de despeses de l'Agència Europea de Medi ambient per a l'exercici 2014 — Pressupost 

rectificatiu n ° 1 
 

Per a més informació: 

DOUE C 322/1 de 18 de setembre de 2014, p.1/4.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014B0918%2801%29&rid=1 

 
Reglament d'Execució (UE) nº 952/2014 de la Comissió, de 4 de setembre de 2014, pel qual es modifica 

l'annex I del Reglament (CE) nº 798/2008 en el relatiu, d'una banda, a l'entrada corresponent a Malàisia 

que figura a la llista dels tercers països, territoris, zones o compartiments en relació amb la influència 
aviari d'alta patogenicitat i, per una altra, als models de certificats veterinaris per a la importació d'aus de 

corral, pollets d'un dia, ous per incubar, carn d'aus de corral i de ratetes de granja i ous. 
 

Per a més informació: 
DOUE (L) núm. 273 de 13 de setembre de 2014, p. 1 a 66 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81945 

 
 

COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ Al PARLAMENT EUROPEU conformement a l'article 294, apartat 6, del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea sobre la posició del Consell en primera lectura amb vista a 

l'adopció d'una Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 

2001/18/CE pel que fa a la possibilitat que els Estats membres restringeixin o prohibeixin el cultiu de OMG 
al seu territori /COM/2014/0570 final - 2010/0208 (COD)  

 
Per a més informació: 

DOUE L 276/51 de 10 de setembre de 2014, p.1/11.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0570&qid=1411914626857&from=ES 
 

Reglament d'Execució (UE) nº 973/2014 de la Comissió, d'11 de setembre de 2014, relatiu a la classificació 
de determinades mercaderies en la nomenclatura combinada. 

 
Per a més informació: 

DOUE (L) núm. 274 de 16 de setembre de 2014, p. 4 a 5 

http://www.boe.es/doue/2014/274/L00004-00005.pdf 
 

Espanya: 
 

Reial Decret 774/2014, de 12 de setembre, pel qual es desenvolupa l'aplicació de l'article 167 del 

Reglament (UE) nº 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i es fixen 
els requisits i el contingut d'una norma de comercialització en el sector del vi, i s'aproven les mesures 

aplicables a la campanya 2013/2014 i es deroguen determinades normes en matèria agrària i pesquera. 
 

Per a més informació: 
BOE núm. 223, de 13 de setembre de 2014, p. 71640 a 71648 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9337.pdf  

 
Reial Decret 773/2014, de 12 de setembre, pel qual s'aproven diverses normes reguladores del 

transvasament per l'aqüeducte Tajo-Segura. 
 

Per a més informació: 

BOE núm. 223 de 13 de setembre de 2014, p. 71634 a 71639 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9336 

 
 

Ordre PRE/1597/2014, de 5 de setembre, per la qual s'estableixen les quanties i es dicten normes sobre la 
gestió i el cobrament de la taxa per subministrament d'informació ambiental en l'àmbit de l'Administració 

General de l'Estat i els seus Organismes Públics. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0667&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014B0918%2801%29&rid=1
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81945
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0570&qid=1411914626857&from=ES
http://www.boe.es/doue/2014/274/L00004-00005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9337.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9336
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Per a més informació: 
BOE núm. 219 de 09 de setembre de 2014 p. 70019 a 70022 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9188 
 

Catalunya: 

 
ORDRE AAM/272/2014, de 25 d'agost, per la qual es modifica la durada del Pla pilot de recol·lecció de 

bolets dins l'àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i de la seva zona d'influència, aprovat 
per l'Ordre AAM/254/2012, de 31 d'agost. 

 
Per a més informació: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6700 de 4 de setembre de 2014. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6700/1370670.pdf  
 

ORDRE AAM/282/2014, de 10 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la 
realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, 

lluita i eradicació de la tuberculosi bovina, i es convoquen els corresponents a 2014. 

 
Per a més informació: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6711 de 22 de setembre de 2014. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6711/1372266.pdf 

 
 

ORDRE TES/269/2014, de 7 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els 

ensenyaments de formació professional inicial que es presten en el centre educatiu Escola de Sobreestants 
d'Obres Públiques depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
Per a més informació: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6700 de 04 de setembre de 2014. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6700/1370596.pdf 
 

 JURISPRUDENCIA 

Unió Europea: 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 4 de setembre de 2014. Sofia Zoo contra Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség. Petició de decisió prejudicial: Fővárosi 
Közigazgatási és munkaügyi bíróság - Hongria. Procediment prejudicial - Protecció d'espècies de la fauna i 

flora silvestres - Reglament (CE) nº 338/97 - Article 11 - Nul·litat d'un permís d'importació limitada als 

espècimens d'animals efectivament afectats per la causa de nul·litat. Assumpte C-532/13. 
 

Font: 
InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157345&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&o

cc=first&part=1&cid=10103 
 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) d'11 de setembre de 2014. Comissió Europea contra 
República Federal d'Alemanya. Incompliment d'Estat - Medi ambient - Directiva 2000/60/CE - Marco per a 

una política comunitària en l'àmbit de l'aigua - Recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l'aigua 
- Concepte de "serveis relacionats amb l'aigua". Assumpte C-525/12. 

Font: 
InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&o
cc=first&part=1&cid=10103 

 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 4 de setembre de 2014. Comissió Europea contra 
República Francesa. Incompliment d'Estat - Directiva 91/676/CEE - Article 5, apartat 4 - Annex II, part A, 

apartats 1 a 3 i 5 - Annex III, apartats 1, punts 1 a 3, i 2 - Protecció de les aigües contra la contaminació 
produïda per nitrats procedents de fonts agràries - Períodes d'aplicació de fertilitzants - Capacitat dels 

tancs d'emmagatzematge de fem - Limitació de l'aplicació de fertilitzants - Prohibició d'aplicació de 

fertilitzants en terrenys inclinats o escarpats o en terrens gelats o coberts de neu - No conformitat de la 
normativa nacional. Assumpte C-237/12. 

 
Font: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9188
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6700/1370670.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6711/1372266.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6700/1370596.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157345&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157345&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
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InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&o

cc=first&part=1&cid=10103 
 

Sentència del Tribunal General (Sala Vuitena) de 18 de setembre de 2014. Holcim (Romania) SA contra 

Comissió Europea. Responsabilitat extracontractual - Règim de comerç de drets d'emissió de gasos 
d'efecte hivernacle - Responsabilitat per actuació culposa - Negativa de la Comissió a revelar informació i a 

prohibir qualsevol transacció relativa a uns drets d'emissió presumptament robats - Infracció 
suficientment caracteritzada d'una norma jurídica que confereix drets als particulars - Responsabilitat 

objectiva. Assumpte T-317/12. 
 

Font: 

InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157843&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&o

cc=first&part=1&cid=10103 
 

Interlocutòria  del Tribunal de Justícia (Sala Vuitena) de 4 de setembre de 2014. Rütgers Germany GmbH i 

uns altres contra Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (TIRA). Assumpte C-290/13 P. 
 

Font: 
InfoCuria - Jurisprudència del Tribunal de Justícia  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157518&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&o
cc=first&part=1&cid=10103 

 
Espanya: 

Providència Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat n. 4983-2014, contra la Llei Foral 30/2013, de 
15 d'octubre, del Parlament de la Comunitat Foral de Navarra, per la qual es prohibeix al territori de la Comunitat 
Foral de Navarra l'ús de la fractura hidràulica com a tècnica de recerca i extracció de gas no convencional. 

 

Para més informació: 
BOE núm. 223 de 13 de setembre de 2014, p. 71451 a 71451 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9328.pdf 

 
ARTÍCLES 

 
La participació en l'urbanisme: els plans d'ordenació urbanística municipal a Catalunya  

L'estat dels boscos del món 2014 

Participatory  Water Management in Brazil: Legal, institutional and political aspects (1988 – 2008) 
 

PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 

Llibres i Monografies 
Pigrau, Antoni. Borràs, Susana (directores). Oliveira do Prado, Rafael (coord). Derecho Internacional y Comparado del 
Medio Ambiente: Temas Actuales. Huygens Editorial. Barcelona, 2014.  

Capítols de llibre i articles en revistes 
Iglesias Márquez, Daniel. The green side of the International Codes of Conduct for Business. Working Paper No. 2014/24, 

Maastricht School of Management. Maastricht, 2014.  
Pallarès Serrano, Anna.,  "Estudio sobre la necesidad de incorporar el criterio de la justa distribución de beneficios y 
cargas ambientales en alguno de nuestros instrumentos ambientales trasversales", en Revista Vasca de Administración 

Pública, núm. 97, sep-diciembre 2013. 
 

PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
 

Barcelos, José Renato de Oliveira. A tutela jurídica das sementes: a proteção da diversidade e da integridade do 
patrimônio genético e cultural brasileiro à luz do princípio da proibição de retrocesso ambiental. Porto Alegre : Verbo 
Jurídico Editora, 2011. 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. European research on climate change. 
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2013. 

Bosselmann, Klaus and Engel, J. Ronald (eds).  The Earth Charter: a framework for global governance. Amsterdam, The 
Netherlands: KIT Publishers, 2010. 

Burgueño, Jesús. Costums sobre termenals, camins i aigües. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis 

Catalans, 2013. 
Griffin, Donald R. Animal minds: beyond cognition to consciousness. Chicago: University of Chicago Press, 2001. 

Pellegrini, Lorenzo. Corruption, development and the environment. Dordrecht; New York: Springer, 2011 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157843&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157843&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157518&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157518&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10103
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9328.pdf
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=10116
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=10116
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=10116
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=10180&path%5B%5D=10658
http://www.huygens.es/esp/libro/derecho-internacional-y-comparado-del-medio-ambiente-temas-actuales
http://www.huygens.es/esp/libro/derecho-internacional-y-comparado-del-medio-ambiente-temas-actuales
http://www.msm.nl/resources/uploads/2014/09/MSM-WP2014-24.pdf
https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=38&t59aContenido=5&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=97
https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=38&t59aContenido=5&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=97
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?A%20tutela%20jur%C3%ADdica%20das%20sementes
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?A%20tutela%20jur%C3%ADdica%20das%20sementes
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEuropean%20research%20on%20climate%20change&SORT=D/XEuropean%20research%20on%20climate%20change&SORT=D&SUBKEY=European+research+on+climate+change/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XEuropean%20research%20on%20climate%20change&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XThe%20Earth%20Charter%20%3A%20a%20framework%20for%20global%20governance&SORT=D/XThe%20Earth%20Charter%20%3A%20a%20framework%20for%20global%20governance&SORT=D&SUBKEY=The+Earth+Charter+%3A+a+framework+for+global+governance/1%2C16953%2C16953%2CB/frameset&FF=XThe%20Earth%20Charter%20%3A%20a%20framework%20for%20global%20governance&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XCostums%20sobre%20termenals&SORT=D/XCostums%20sobre%20termenals&SORT=D&SUBKEY=Costums+sobre+termenals/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XCostums%20sobre%20termenals&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XAnimal%20minds&SORT=D/XAnimal%20minds&SORT=D&SUBKEY=Animal+minds/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XAnimal%20minds&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XCorruption%2C%20development%20and%20t&SORT=D/XCorruption%2C%20development%20and%20t&SORT=D&SUBKEY=Corruption%2C+development+and+t/1%2C2508%2C2508%2CB/frameset&FF=XCorruption%2C%20development%20and%20t&SORT=D&1%2C1%2C
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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 
 

Jornada "Solucions d’estalvi en l’àmbit de la mobilitat de les flotes" 
 

Jornada gratuïta sobre solucions d’estalvi en l’àmbit de la mobilitat de les flotes, el 14 d’octubre de 2014 a l’Auditori de 
PIMEC a Barcelona. 

 

L’objectiu de la jornada, organitzada per la Direcció General de Qualitat Ambiental amb la col·laboració d’ASOCAP, és 
donar a conèixer una sèrie d’eines que permeten millorar la gestió de les flotes de vehicles. 

 
Atès que millorant la gestió de les flotes es pot aconseguir reduir les emissions de contaminants, reduir el nombre 

d’incidències en seguretat vial i estalviar combustible i per tant diners, creiem que aquesta és una jornada de gran interès 

per a les empreses i professionals de l’àmbit del transport i de la mobilitat. 
 

Els aspectes que es tractaran durant la jornada són principalment la importància de la formació en conducció eficient, la 
possibilitat d’incorporació de tecnologia i software per gestionar les flotes i l’existència de sistemes d’etiquetatge ecològ ic, 

i en concret el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, que permeten reconèixer aquelles flotes respectuoses amb el 

medi ambient tenint en compte aspectes com la disponibilitat de vehicles de baixes emissions, l’antiguitat i manteniment 
de la flota o l’optimització de rutes. 

 
Data: 14 d’octubre de 2014 

Lloc: Auditori de PIMEC, c/ Viladomat,  174, Barcelona. 
Organitza: ASOCAP 

 

Per a més informació: 
http://www.asocap.com/index.php?lang=ca 

 
Seminari Internacional: Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori 

  

L’aigua ha estat històricament un dels principals elements vertebradors i articuladors del paisatge a les nostres latituds. 
 

L'ocupació mil·lenària del territori i el seu afaiçonament per part de les societats humanes que s'hi han establert s'explica 
en bona mesura per l'aigua, ja sigui en forma de deus, de fonts, de rius i rieres o d'estanys i estanyols. És per això que, 

avui, es fa difícil parlar del paisatge sense associar-lo a l'aigua i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant. Un patrimoni 
històric - el vinculat als paisatges de l'aigua - que, a casa nostra, està intrínsecament unit a uns cursos fluvials que estan 

desenvolupant nous papers i estan prenent nous significats. Amb aquest seminari, l'Observatori del Paisatge de Catalunya 

es proposa reflexionar sobre la qüestió des d'una perspectiva interdisciplinària i internacional. 
 

Data: 16-17 d’ octubre de 2014 
Lloc: Museu del Ter, Manlleu. 

Organitza: Observatori del Paisatge de Catalunya 

 
Per a més informació: 

http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_aigua.php 
 

Congrés RECUWATT 2014 
 

Després de dues edicions reeixides amb excel·lents resultats, tant en nombre d’assistents (més de 400) com en nombre 

d’entitats públiques i privades col·laboradores (40 entitats nacionals i internacionals), el Consorci per al Tractament de 

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://www.asocap.com/index.php?lang=ca
http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_aigua.php
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Residus Sòlids Urbans del Maresme juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
estan ja en plena organització de la 3a edició del Congrés RECUWATT amb la intenció de seguir consolidant-lo com la 

trobada professional de referència al sud d’Europa sobre valorització energètica de residus. 
 

El Congrés tindrà lloc els propers 16 i 17 d’octubre de 2014, mantenint la seva freqüència biennal. El lloc de celebració 

tornarà a ser el magnífic Auditori del Tecnocampus de la ciutat de Mataró, a 30 km de Barcelona per línia de costa, i amb 
excel·lents comunicacions des de la Ciutat Comtal. 

 
Com en edicions anteriors, el Congrés pretén recollir els aspectes de major interès actual en el sector, amb un abast tant 

nacional com internacional. Així es confirma amb la presència prevista de prestigiosos ponents de referència procedents 
de diferents punts de la geografia mundial. 

 

Així mateix, gràcies a la col·laboració amb diferents entitats acadèmiques i del món científic (Academic Partners) es 
visualitzarà la relació amb el món de la investigació. 

 
Des del comitè organitzador es pretén en aquesta edició donar més rellevància a les oportunitats de negoci i networking, 

així com a la internacionalització de l’esdeveniment, amb especial atenció als països d’Amèrica Llatina. 

 
La conferència plenària es centrarà en l’actitud personal per afrontar els moments i situacions difícils, com el que viu el 

sector de la generació d’energia a partir de residus. 
 

Com a novetat per a aquesta edició s’ha organitzat un seminari/workshop internacional titulat “Advancing Sustainable 
Waste Management Worldwide. The Case of Catalonia/Maresme”, organitzat en col·laboració amb l’Earth Engineering 

Center (EEC) of the Columbia University i el WTERT (Waste-to-Energy Research and Technology Council) 

Greece/SYNERGIA, centrat en les tecnologies d’avantguarda per a la gestió sostenible de residus i la seva potencial 
aplicació. El seminari tindrà lloc a Mataró els dies previs al Congrés, del 13 al 15 d’octubre, i inclourà visites tècniques a 

instal·lacions de tractament mecànic-biològic i valorització energètica d’última generació. La valorització energètica de 
residus constitueix una via de gestió complementària a la del reciclatge material previ i ha de ser prioritària a qualsevol 

activitat d’eliminació a través d’abocador, tal com estableix actualment la legislació europea i espanyola, i com s’evidencia 

de cara al compliment dels ambiciosos objectius de la UE plantejats per la Comissió per al 2030. Així es constata a través 
de les més de 400 instal·lacions en funcionament actualment a la UE. 

 
Data: 16-17 d’ octubre de 2014 

Lloc: Tecnocampus de Mataró 

Organitza: Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme juntament i Agència de Residus de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya 

 
Per a més informació: 

http://www.recuwatt.com/index.html 
 

Curs QGIS bàsic i aplicacions en gestió ambiental 

 
Dirigit a totes les persones interessades en gestió territorial, anàlisi espacial, modelització del terreny, anàlisi de xarxes, 

avaluació ambiental de planejament, estudis d'impacte ambiental i paisatge, tinguin o no coneixements anteriors en 
Sistemes d'Informació Geogràfica.  

Data: 20 d’octubre – 17 de novembre de 2014 
Lloc: Seu del Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona. Carrer Casp, 130, Barcelona. 

Organitza: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
 

Per a més informació: 

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_1
0_octubre/201014_curs_QGIS/Fulleto_curs_QGIS_COAMB.pdf 

 
Jornada: Inventari d’estructures de connectivitat a la xarxa viària de Catalunya 

L’inventari consta d’una llista exhaustiva de les estructures de connectivitat existents a les infraestructures viàries de 
Catalunya i té com a objectiu facilitar l’accés a la informació i esdevenir un suport en la presa de decisions per al persona l 

tècnic redactor de projectes i de l’Administració. 

El Pla estratègic per a la diversitat biològica 2011-2020 de la Comissió Europea insta a reduir la pèrdua i la fragmentació 

dels hàbitats. Bona part de la fragmentació dels hàbitats és conseqüència del desenvolupament d’infraestructures viàries, 
que esdevenen barreres que dificulten els desplaçaments dels animals a través del paisatge. 

http://www.recuwatt.com/index.html
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/201014_curs_QGIS/Fulleto_curs_QGIS_COAMB.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/201014_curs_QGIS/Fulleto_curs_QGIS_COAMB.pdf
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Per aquesta raó, gran part dels projectes constructius de carreteres ja incorporen l’execució de mesures destinades a les 
vies per tal que siguin permeables als desplaçaments dels animals. Es tracta d’estructures de tipologia diversa, que es 

poden executar específicament amb aquesta finalitat (passos específics per a la fauna) o mitjançant l’adaptació d’altres 
estructures transversals multifuncionals que comparteixen el pas de fauna amb altres usos com ara drenatges, passos 

superiors o inferiors per a la restitució de camins, vies ramaderes, etc. 

Data: 21 d’octubre de 2014 

Lloc: Sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona. 
Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) Generalitat de Cataluña i Minuartia Estudis Ambientals. 

 

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

0_octubre/211014_Inventari%20d%E2%80%99estructures%20de%20connectivitat%20a%20la%20xarxa%20vi%C3%A
0ria%20de%20Catalunya/Programa%20web.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 d’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 

 
Primera jornada sobre documentació ambiental a Catalunya 

 
El proper 29 d'octubre tindrà lloc a Barcelona la 1a Jornada sobre documentació ambiental a Catalunya organitzada per la 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i que compta amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i el 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. 
 

En aquesta primera jornada es pretén augmentar la visibilitat dels fons documentals i serveis dels centres de 
documentació, biblioteques i centres amb informació ambiental de Catalunya, i fomentar la cooperació i l’intercanvi de 

bones experiències entre les diferents administracions, entitats, organismes i col·lectius que disposen de fons i 

d’informació ambiental. 
 

La jornada és gratuïta i oberta a tothom. Per inscriure's cal omplir el formulari de participació. 
 

Data: 29 d’octubre de 2014 
Lloc: Sala Prat de la Riba. Institut d’Estudis Catalans. (c. del Carme, 47, 08001 Barcelona).  

Organitza: Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 

 
Per a més informació: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5
c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt

=detall&contentid=5fec5d746f267410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

 
Primer Congres Europeu sobre Custodia del Territori "Land: Quality of Life" 

 

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/211014_Inventari%20d%E2%80%99estructures%20de%20connectivitat%20a%20la%20xarxa%20vi%C3%A0ria%20de%20Catalunya/Programa%20web.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/211014_Inventari%20d%E2%80%99estructures%20de%20connectivitat%20a%20la%20xarxa%20vi%C3%A0ria%20de%20Catalunya/Programa%20web.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/211014_Inventari%20d%E2%80%99estructures%20de%20connectivitat%20a%20la%20xarxa%20vi%C3%A0ria%20de%20Catalunya/Programa%20web.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
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5fec5d746f267410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5fec5d746f267410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5fec5d746f267410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
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El Congrés s’organitza en el marc del projecte LandLife (LIFE 10 INF/ES/540), que pretén impulsar la custòdia del territori 
com una eina útil per a la conservació de la natura i la biodiversitat. El Primer Congrés Europeu sobre Custòdia del 

Territori "Land: Quality of Life" es farà del 5 al 8 de novembre d'enguany a Barcelona a CosmoCaixa (C/ Isaac Newton, 
26). 

 

El Congrés promourà una discussió interactiva, generarà idees, fomentarà l'intercanvi d'experiències i coneixements i 
suggerirà direccions i propostes per al futur de la custòdia del territori a Europa. 

 
S'hi debatrà i presentarà la Declaració de Barcelona sobre custòdia del territori, que pretén establir les bases necessàries 

per contribuir al desenvolupament de la custòdia a escala regional i europea quan acabi el projecte LandLife el desembre 
del 2014. 

 

Data: 5-8 de novembre de 2014 
Lloc: CosmoCaixa (C/ Isaac Newton, 26, Barcelona). 

Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon, Legaambiente, 
Eurosite, PRySMA, QLF Atlantic Center for the Environment, Fundació Catalunya La Pedrera, Generalitat de Catalunya, 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fundación Biodiversidad.  

 
Per a més informació: 

http://www.landstewardship.eu/Congress 
 

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 
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 
 

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 etc. 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 
 

 

http://www.landstewardship.eu/Congress
http://www.conama2014.conama.org/web/index.php?lang=es
http://www.pollutec.com/GB/Acerca-de-Pollutec/Acerca-de-Pollutec.htm
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat

