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Globalització biològica 

Les espècies invasores constitueixen una de les amenaces més greus per a la biodiversitat. La Comissió Europea ha 
decidit actuar en aquest àmbit, tot considerant la necessitat d’una acció concertada en el conjunt del territori de la Unió 
per afrontar el problema en la mesura del que és possible. D’acord amb la Comissió, les espècies exòtiques invasores 
causen uns costos anuals d’uns 12.000 milions d’euros, tant en relació amb despeses sanitàries com amb danys en les 
infrastructures i en l’agricultura. D’altra banda, se senten també els seus efectes en la pèrdua de biodiversitat, amb la 
concreció d’amenaces sobre la viabilitat d’espècies locals davant de la competència de rivals biològics més forts. 

L’escurçament de les distàncies, gràcies a motius tant organitzatius —comerç global— com tecnològics, dóna lloc, com és 
sabut, a la constitució d’un sistema-món global, una estructura socioeconòmica de dimensions mundials que sosté el 
model de benestar propugnat des d’Occident. L’homogeneïtzació és fonamental per a la plausibilitat dels fluxos globals, 
homogeneïtzació cultural, econòmica, jurídica, etc. Això, òbviament, acaba tenint efectes pertorbadors, fins i tot 
devastadors, en les comunitats en els marges del sistema. 

La invasió d’espècies exòtiques i la seva modificació traumàtica dels ecosistemes locals no és tan sols un problema greu, 
com subratlla la Comissió Europea, sinó una metàfora excel·lent dels efectes de la globalització sobre la perifèria del 
sistema. En aquest sentit, la devastació de la diversitat esdevé un problema estructural de l’actual sistema polític i 
econòmic internacional, que les espècies invasores permeten visualitzar en el Nord global. 

La sensibilitat europea davant del problema és, per suposat, benvinguda. Tanmateix, potser seria recomanable establir 
el problema en tota la seva dimensió per introduir elements de crítica en el sistema global d’intercanvi actual, els efectes 
del qual són similars, només que més destructius, que els de les espècies invasores, tot posant de manifest que una 
intercanviabilitat generalitzada i una obertura sense matisos no són tan benèfiques com pogués semblar. La preservació 
de la diversitat, biològica i cultural, apareix així com l’element fonamental per avançar cap a un model social i econòmic 
realment sostenible. 

                        Octubre 2013 

  

Internacional: 

Corretja crida a boicotejar Chevron mostrant la mà tacada de petroli 

El president d'Equador, Rafael Corretja, va inaugurar aquest dimarts a 
l’Amazònia la campanya "la mà bruta de Chevron" i va cridar a dur a 
terme un boicot a la petroliera nord-americana a la qual Quito acusa de 
contaminació. 

A la ciutat d’Aguarico, a la província amazònica de Sumcumbíos, Corretja 
va acusar Chevron de ser responsable d'un dels "majors desastres 
mediambientals del món", mentre mostrava la seva mà coberta de 
petroli. 

Chevron mai va operar directament a l’Equador però va heretar una 
demanda quan va adquirir la companyia Texaco el 2001. El 2011, la Cort 
Superior de Justícia de Sucumbíos va condemnar la petroliera a pagar una multa de US$19.000 milions per aquest cas. 

La petroliera, que va iniciar un procés d'arbitratge a l'Haia, va qualificar la campanya impulsada per Corretja com un "xou 
mediàtic" i li va acusar d'interferir en la demanda que grups amazònics van presentar contra Chevron fa més de 13 anys. 
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BBC Mundo (18 de setembre de 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130917_ultnot_ecuador_chevron_petroleo_mano_lav.shtml 
 

Així es pot produir gasolina mitjançant enginyeria metabòlica microbiana 

Un equip de recerca, dirigit pel distingit professor Sang Yup Lee, del Departament d'Enginyeria Química i Biomolecular en 
l'Institut Superior Coreà de Ciència i Tecnologia (KAIST), ha desenvolupament una nova estratègia per a la producció de 
gasolina microbiana a través d'enginyeria metabòlica de Escherichia coli (I. coli), un avanç que publica la revista Nature en 
l'edició d'aquest diumenge. 

En el document, titulat "Producció microbiana dels alcans de cadena curta", els científics expliquen com van dissenyar el 
metabolisme d'àcids grassos per proporcionar els derivats d'àcids grassos que són més curts que els metabòlits d'àcids 
grassos intracel·lulars normals, introduint una nova ruta sintètica per la biosíntesi d'alcans de cadena curta.  

Això va permetre el desenvolupament de la plataforma del cep d'I. coli 
capaç de produir gasolina per primera vegada. A més, la plataforma 
d'aquest cep, si es desitja, pot ser modificada per produir altres 
productes, com a èsters grassos de cadena curta i alcohols grassos de 
cadena curta.  

Durant dècades, s'ha confiat en els recursos fòssils per produir 
combustibles líquids com la gasolina, el diésel i molts productes químics 
industrials i de consum per a l'ús diari. No obstant això, l'augment de les 
tensions en els recursos naturals, així com problemes ambientals com 
l'escalfament global han provocat un gran interès en el desenvolupament 
de formes sostenibles d'obtenir combustibles i productes químics. 

La benzina, el producte derivat del petroli que és el més àmpliament utilitzat com un combustible per al transport, és una 
mescla d'hidrocarburs, additius i agents de mescla. Els hidrocarburs, anomenats alcans, consisteixen només en àtoms de 
carboni i hidrogen. La gasolina té una combinació d'alcans de cadena lineal i cadena ramificada (hidrocarburs) que es 
componen de 4-12 àtoms de carboni units per enllaços directes carboni-carboni. 

Anteriorment, a través d'enginyeria metabòlica d'I. coli, es van produir alguns resultats de la recerca sobre la producció 
d'alcans de cadena llarga, que consten de 13-17 àtoms de carboni, adequats per a la substitució de diésel. No obstant això, 
no s'ha informat fins ara de la producció microbiana d'alcans de cadena curta, un possible substitut de la gasolina. 

En aquest treball, els investigadors coreans descriuen estratègies detallades per a la detecció dels enzims associats amb la 
producció d'àcids grassos, l'enginyeria d'enzims i rutes biosintètiques d'àcids grassos per concentrar el flux de carboni cap a 
la producció d'àcids grassos de cadena curta i la conversió dels àcids grassos de cadena curta als seus corresponents alcans 
(benzina mitjançant la introducció d'una nova via sintètica i l'optimització de les condicions de cultiu. 

D'altra banda, l'equip de recerca va mostrar la possibilitat de produir èsters grassos i alcohols mitjançant la introducció dels 
enzims responsables en la mateixa plataforma del cep. "És només el començament de les recerques per a la producció 
sostenible de la benzina. Actualment estem treballant a augmentar el rendiment i la productivitat de biobenzina", va explicar 
Sang Yup Lee. 

"Ens complau informar de la producció de gasolina a través d'enginyeria metabòlica d'I. coli, que esperem serveixi de base 
per a l'enginyeria metabòlica de microorganismes amb la finalitat de produir combustibles i productes químics a partir de 
recursos renovables", va concloure el director de la recerca. 

Font:  
Eco diario – El economista  (30 setembre 2013) 
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/5183481/09/13/Asi-se-puede-producir-gasolina-mediante-ingenieria-
metabolica-microbiana.html 
 

Jamaica demana buscar l’equilibri entre economia i medi ambient 

La primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller, va fer una crida per crear una agenda de desenvolupament posterior 
a 2015 que estigui centrada en les persones i aconsegueixi l'equilibri entre creixement econòmic i protecció mediambiental. 

En apropar-se la data límit per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, enfrontem desafiaments com 
la crisi econòmica i financera mundial, el canvi climàtic, els desastres naturals i els conflictes, va assenyalar en intervenir en 
el 68 període de sessions de l'Assemblea General de l'ONU. 
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Per això, la cap de Govern va considerar que a partir de 2015 ha de 
concertar-se un programa universal amb equilibri entre un fort 
creixement econòmic, la creació d'ocupació, l'eradicació de la pobresa i 
la necessitat igualment important de preservar i protegir el medi 
ambient. 

Al mateix temps, va assenyalar, les nostres deliberacions han de prendre 
en compte les necessitats especials dels conjunts de països desfavorits, 
en particular, el grup vulnerable dels Petits Estats Insulars en 
Desenvolupament (SIDS, en les seves sigles en anglès). 

Va recordar que aquestes nacions estan bregant amb el canvi climàtic, 
l'elevació del nivell del mar i la pertinència de fer front a noves 
situacions econòmiques i socials. 

Segons Simpson Miller, estan contents que l'atenció mundial se centri en els SIDS en 2014, perquè va ser designat com 
l'Any Internacional dels Petits Estats Insulars en Desenvolupament. 

De l'èxit de la Tercera Conferència Internacional sobre els SIDS, a celebrar-se a Samoa en 2014, dependrà un fort suport 
internacional i la incorporació de les qüestions aquests països a les activitats de tot el sistema de l'ONU, va considerar. 

En referir-se a qüestions de Desenvolupament, la cap d'Executiu del Carib va ressaltar la necessitat urgent d'una major 
atenció a la creació d'ocupació, quan l'Organització Internacional del Treball ha estimat que la desocupació mundial s'elevarà 
a 202 milions de persones aquest any. 

També va fer al·lusió a la tracta d'éssers humans, doncs va dir estar conscient dels horrors i els mals de l'esclavitud tant al 
llarg de la història com en l'actualitat. 

Va assenyalar que Jamaica està orgullosa de liderar els esforços, en col·laboració amb els països de la Comunitat del Carib i 
els membres de la Unió Africana, per erigir a la seu de l'ONU el monument permanent a les víctimes de la tracta 
transatlàntica d'esclaus. 

En la seva intervenció, la primera ministra de Jamaica també va dedicar un moment al bloqueig econòmic, comercial i 
financer que fa més de 50 anys manté Estats Units contra Cuba, en considerar que causa dificultats indicibles a la població 
de la illa del Carib i no pot tenir cabuda al segle XXI. 

Nosaltres reiterem el nostre anomenat a posar-li fi, així com a les mesures extraterritorials que afecten a tercers països, va 
expressar. 

Font: 
Econoticias.ong (02 d’octubre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/eco-america/83985/Jamaica-Pide-Buscar-Equilibrio-Entre-Economia-Medioambiente- 
 

IPSO demana l’estructura d’un govern internacional per a protegir els oceans  

El panell d'experts agrupats en l’“International Programme on the State of de Oceans” sol·liciten un nou compromís per 
implementar la protecció i sostenibilitat de la biodiversitat marina en aigües fora de la jurisdicció nacional, sota els auspicis 
de la convenció de les lleis del mar de Nacions Unides (UNCLOS). La recomanació pretén atallar la deterioració creixent de 
les masses marines, afectades per l'acidificació de les aigües, desoxigenació i escalfament provocats per activitats 
relacionades amb la industrialització. El document, al que va tenir accés EFEverde, subratlla que el ritme amb que les aigües 
del mar es deterioren és molt major i més ràpid que el que es creia, i coincideix amb les conclusions del panell d'expert 

sobre el canvi climàtic de Nacions Unides (IPCC), donades a 
conèixer la passada setmana.  

La taxa de desoxigenació de l'oceà s'estima entre l'1 i el 7 per cent 
per 2100, segons les dades del IPSO, que alerta a més d'una 
acidificació de les masses marines per concentracions de CO2 de 
fins a 450-500 ppm (parts per milió) entre 2030-2050 i un augment 
de la temperatura que farà desaparèixer el gel àrtic de l'estiu en les 
dècades de 2050.  

Aquest “trio mortal”, afegeix IPSO, té una repercussió directa en els 
ecosistemes marins i amenaça la biodiversitat de les espècies 
oceàniques i les principals pesqueres del planeta, per les alteracions  
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previstes en la cadena alimentària. És impostergable la reducció de les emissions de CO2, sosté l'informe, que ja identifica 
una deterioració de la capacitat de resistència del mar, embornal natural d'aquestes emissions, i on es podrien desencadenar 
altres efectes de l'escalfament global, com l'alliberament de metà pel desglaç de les plaques polars.  

Font:  
Efeverde (03 d’octubre de 2013) 
http://www.efeverde.com/blog/noticias/ipso-pide-la-estructura-de-un-gobierno-internacional-para-proteger-los-
oceanos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ipso-pide-la-estructura-de-un-gobierno-internacional-para-
proteger-los-oceanos 
 

Protestes mundials exigeixen a Brasil posar fi al seu atac contra els drets indígenas 

Simpatitzants de l'organització de drets humans Survival International han protagonitzat avui una protesta enfront de 
l'ambaixada de Brasil a Londres en solidaritat amb els milers de manifestants indígenes que es mobilitzen a Brasil contra 
l'atac als seus drets territorials àrduament conquistats. 

Nixiwaka Yawanawá, un indígena amazònic de Brasil, va liderar la protesta de Londres lluint el tocat i el maquillatge de la 
seva tribu. A ell es van unir desenes de simpatitzants pintats amb maquillatge tribal portant cartells. 

Nixiwaka va dir: “Estem aquí per recolzar als nostres germans i 
germanes indígenes a Brasil els qui estan enfrontant el pitjor assalt als 
seus drets en dècades. Els pobles indígenes de Brasil han viscut a les 
seves terres des de fa tant temps com el qual pugui ser recordat i no 
podem viure sense elles. Aquestes lleis noves poden significar la fi dels 
nostres drets a les nostres terres i no han de ser aprovades!". 

Les protestes discorren aquesta setmana al llarg de tot Brasil i del món 
en contra dels intents del Govern brasiler d'afeblir els drets 
constitucionals dels pobles indígenes, amb la finalitat d'impulsar els 
plans d'industrialització i “desenvolupament” del país.Diversos 
projectes nous estan en discussió i, de ser aprovats com a lleis, 
podrien afeblir dràsticament el control dels pobles indígenes sobre les 
seves terres i posarien de debò en perill la supervivència de moltes tribus de Brasil, inclosos els indígenes aïllats, altament 
vulnerables.  

Una proposta d'esmena constitucional donaria al Congrés de Brasil, molt influenciat pel grup de pressió anti-indígena dels 
terratinents, el poder de participar en la demarcació de territoris indígenes. Un projecte de llei en discussió podria obrir les 
terres indígenes per a bases militars, mines, preses i altres projectes industrials, i un altre obriria les reserves indígenes per 
primera vegada a la mineria a gran escala. 

Aquests canvis podrien ser desastrosos per a pobles indígenes com el dels guaranís, que ja sofreixen nivells extrems de 
violència per part dels ramaders, i que estan pressionant perquè les seves terres ancestrals els siguin retornades. També 
afectarien als awás, la tribu més amenaçada de la Terra, per la invasió a gran escala i la destrucció de la seva selva. 

El Director de Survival, Stephen Corry, va declarar avui: “Aquesta quantitat de lleis potencials és en la pràctica una sentència 
de mort per als pobles originaris de Brasil. Els indígenes no sobreviuen quan la seva terra els és arrabassada. Mentre Brasil 
es prepara per donar la benvinguda a seguidores del futbol de tot el món, quants són els que estan al tant de la repressió 
del Govern?" 

Font: 
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http://www.ecoticias.com/eco-america/83998/Protestas-
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Unió Europea: 

Brussel·les ajudarà Honduras a gestionar els seus boscos 

El projecte, anomenat EUROFOR, té un pressupost total de 49,1 
milions d'euros, dels quals la major part procedirà de les arques 
comunitàries i es destinarà a les poblacions locals que habiten en 
zones forestals. 
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La Comissió Europea ha anunciat aquest dimarts una ajuda de 47 milions d'euros per ajudar a Hondures a gestionar els seus 
boscos de manera sostenible, amb l'objectiu d'afavorir el seu potencial per a la creació d'ocupació i la seguretat alimentària, 
sense descurar la protecció de l'entorn. 

El projecte, anomenat EUROFOR, té un pressupost total de 49,1 milions d'euros, dels quals la major part procedirà de les 
arques comunitàries i es destinarà a les poblacions locals que habiten en zones forestals. 

Els fons serviran, per exemple, per millorar l'accés a l'aigua en aquestes zones i per ajudar a els qui viuen en els boscos a 
adaptar-se a l'efecte del canvi climàtic i a gestionar millor els recursos naturals que tenen al seu abast. 

Hondures és considerat com el tercer país més vulnerable en qüestió de canvi climàtic, amb una superfície forestal que 
cobreix gairebé la meitat del seu territori, però que es redueix constantment. Hondures compta amb l'índex de desforestació 
més elevat de tota Llatinoamèrica. 

Font:  
Ecoticias (2 d’octubre de 2013)  
http://www.ecoticias.com/naturaleza/83941/Bruselas-ayudara-Honduras-gestionar-bosques 
 

Les ciutats i regions recolzen els plans energètics de la Presidència lituana de la UE i demanen millorar la 
inversió local 

El president del Comitè de les Regions (CDR), Ramón Luis Valcárcel Siso, ha destacat la importància del mercat energètic de 
la UE a l'hora d'enfrontar-se a la crisi durant una conferència sobre l'ús eficient dels recursos, celebrada a Vílnius (Lituània). 
En presència del primer ministre lituà, Algirdas Butkevičius, el president Valcárcel ha afirmat que és urgent redoblar els 
esforços per millorar les condicions que permetin aconseguir una inversió energètica local i regional molt major a Europa. 

La intervenció del president Valcárcel ha tingut lloc durant una conferència sobre l'ús eficient dels recursos, organitzada pel 
CDR i la Presidència lituana de la UE, que ha passat revista als principals reptes als quals els ens locals i regionals 
s'enfronten per aconseguir els objectius de l'Estratègia Europa 2020. L'acte ha congregat a representants d'ens locals i 
regionals, que també han tractat la perspectiva local en la creació d'un sector energètic sostenible. Durant l'acte, el 
president Valcárcel ha afirmat: «Acollim favorablement el compromís de la Presidència lituana de la UE per crear un mercat 
energètic sostenible i competitiu. Això és fonamental no solament per aconseguir els objectius de l'Estratègia Europa 2020 i 
avançar cap a una societat veritablement eficient quant a l'ús dels recursos es refereix, sinó també per competir a escala 
global estimulant el tan necessari creixement econòmic.» 

El primer ministre lituà, Algirdas Butkevičius, va destacar en la seva intervenció que «la cooperació amb les autoritats locals i 
regionals és un requisit imprescindible per aconseguir l'èxit de la Presidència lituana de la Unió Europea (UE). Moltes de les 
polítiques dutes a terme a nivell local han demostrat ser més efectives que a altres nivells de govern; sobretot quant a la 
reducció de costos, la millora de la qualitat dels serveis i a l'hora d'aconseguir donar resposta a les necessitats reals dels 
ciutadans». En referència al sector energètic europeu, Algirdas Butkevičius va subratllar que «els governs locals i regionals 
juguen un paper essencial en el procés de creació d'un mercat únic europeu d'energia sostenible; especialment quan es 
tracta de la gestió dels recursos energètics. La consolidació i millora de la cooperació entre els diferents nivells de govern –
local, regional i nacional- ha de ser considerada com una condició prèvia si volem resoldre els desafiaments actuals i garantir 
un desenvolupament econòmic a llarg termini que permeti l'augment de la competitivitat de la UE». 

Encara que els governs locals i regionals s'estan veient afectats per les retallades en la inversió pública, segueixen mostrant-
se compromesos amb la creació d'una Europa que utilitzi els recursos d'una manera més eficient, del que donen fe els 
gairebé cinc mil signants del Pacte dels Alcaldes els qui, voluntàriament, s'han compromès a respectar i superar l'objectiu de 
la UE per 2020 de reduir en un 20 % les emissions de CO2. El president Valcárcel ha afirmat que tant l'eficiència energètica 
com l'ús dels recursos han de tenir en compte la dimensió local i regional. «El territori importa. Aquesta conferència ha 
demostrat que, en haver-hi tants àmbits polítics que influeixen en la nostra energia i el nostre medi ambient, hem d'adoptar 
un enfocament integrat que permeti als governs locals perfilar la política energètica.» 

Valcárcel ha sol·licitat a la Presidència lituana que posi a disposició fons i instruments financers de la UE, com a contractes 
de rendiment energètic, col·laboracions públic-privades, fons privats i acords de finançament innovadors, que podrien 
recolzar la inversió energètica sostenible local i regional. Hauria de simplificar-se l'accés als fons del Banc Europeu 
d'Inversions i els fons de cohesió de la UE podrien ser complementats amb inversions orientades a recolzar el consum 
eficient d'energia, la producció a petita escala i el desenvolupament de xarxes intel·ligents. «L'accés dels governs locals i les 
empreses locals als fons ha de ser millor i més flexible. L'estratègia també ha de centrar-se en l'elecció dels consumidors 
perquè la competència avanci i el preu de l'energia descendeixi», ha conclòs Valcárcel. 
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http://cor.europa.eu/es/news/Pages/lithuanian-presidency-energy-plans.aspx 

La Unió Europea engega una nova acció per protegir la biodiversitat enfront de les espècies invasores 
problemàtiques 

La Comissió Europea ha proposat una nova legislació destinada a prevenir i gestionar el risc cada vegada major que suposen 
les espècies invasores. Existeixen actualment a Europa més de 12 000 espècies que no pertanyen al seu medi ambient 
natural. Aproximadament el 15 % d'aquestes són invasores i el seu nombre està creixent ràpidament. La proposta té per 
objecte respondre als problemes cada vegada majors que plantegen aquestes espècies exòtiques invasores, que són els 
següents: 

Un problema econòmic: les espècies exòtiques invasores causen anualment a Europa danys benvolguts en almenys 12.000 
milions d’euros; es tracta de riscos per a la salut humana (per exemple, la vespa asiàtica i el mosquit tigre, els efectes del 
qual poden ser mortals), danys a les infraestructures (per exemple, la sanguinària major del Japó que provoca danys als 
edificis) i pèrdues en l'agricultura (és el cas del coipo, que provoca danys en les collites). 

Un problema ecològic: les espècies exòtiques invasores poden 
danyar greument els ecosistemes i causar l'extinció d'espècies 
necessàries per mantenir l'equilibri del nostre medi ambient 
natural. El cirerer negre, per exemple, pertorba greument els 
ecosistemes forestals i l'esquirol gris competeix amb l'esquirol 
vermell en condicions de superioritat. Les espècies exòtiques 
invasores constitueixen la segona causa més greu de pèrdua de 
biodiversitat al món, després de la pèrdua d'hàbitats. 

Un problema estratègic: encara que molts Estats membres es 
veuen obligats a dedicar quantiosos recursos econòmics a fer front 
a aquest problema, els seus esforços no donen resultats si es 
limiten a l'àmbit exclusivament nacional.  

La campanya d'eradicació del julivert gegant duta a terme a Bèlgica, per exemple, no donarà fruits si l'espècie es 
reintrodueix a través de França. 

Janez Potočnik, Comissari de Medi ambient, ha declarat el següent: «La lluita contra les espècies exòtiques invasores 
constitueix un exemple destacat de sector en el qual Europa funciona millor si conjuminem esforços. La legislació que 
proposem ajudarà a protegir la biodiversitat i hauria de permetre'ns centrar-nos en les amenaces més greus, la qual cosa 
ajudarà a reforçar l'eficàcia de les mesures nacionals i a aconseguir resultats de la manera més rendible des del punt de 
vista econòmic. Espero amb interès treballar amb els Estats membres i el Parlament Europeu per implantar aquesta 
legislació i intensificar els nostres esforços per lluitar contra aquest greu problema en tota Europa.». 

La proposta se centra en una llista de les espècies exòtiques invasores que poden afectar a la Unió, que serà elaborada amb 
els Estats membres sobre la base d'una anàlisi de riscos i de proves científiques. Les espècies seleccionades seran prohibides 
en la UE, la qual cosa significa que no es podrà importar-les, adquirir-les, utilitzar-les, deixar-les anar o vendre-les. 
S'adoptaran mesures especials per fer front a les dificultats que es plantegin als comerciants, criadors o propietaris d'animals 
de companyia durant el període transitori. 

La proposta abasta tres tipus d'intervenció: 

• Prevenció: Els Estats membres organitzaran controls per prevenir la introducció deliberada de les espècies en 
qüestió. No obstant això, nombroses espècies s'introdueixen en la UE de forma no intencionada, com a contaminants de 
mercaderies o atrapades en contenidors. Els Estats membres hauran d'actuar per detectar aquestes vies d'introducció i 
adoptar mesures correctores. 

• Alerta precoç i resposta ràpida: en cas que els Estats membres detectin que una espècie que pot afectar a la Unió 
s'està implantant, prendran mesures immediates per eradicar-la. 

• Gestió de les espècies exòtiques invasores ja implantades: en el cas de les espècies exòtiques invasores que ja s'han 
propagat, els Estats membres hauran de posar en aplicació les mesures necessàries per reduir al mínim els danys que vagin 
a ocasionar. 

La proposta propugna una nova orientació cap a un enfocament harmonitzat i més preventiu que augmenti l'eficàcia i 
redueixi a llarg termini el cost dels danys i de la intervenció. 
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Properes etapes: El Reglament proposat va a ser examinat pel Consell i el Parlament. Els Estats membres participaran 
plenament en l'elaboració de la llista i podran proposar que s'incloguin determinades espècies. El règim comportarà un 
mecanisme de suport informatiu: la xarxa d'informació europea d'espècies exòtiques 

Font:  
Hablamos de Europa  (10 de setembre de 2013) 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/medio-ambiente-la-union-europea-pone-en-marcha-una-nueva-accion-
para-proteger-la-biodiversidad-frente-a-las-especies-invasoras-problematicas 

Brussel·les obre expedient a Espanya per no informar sobre energies renovables 

La Comissió Europea ha obert expedient a Espanya --també a Itàlia-- per no complir amb la normativa europea en matèria 
d'energies renovables. Brussel·les ha enviat un dictamen motivat, segon pas en el procediment d'infracció, i dóna dos mesos 
a les autoritats espanyoles per respondre. Si la resposta no convenç a l'Executiu comunitari, podrà remetre el cas al Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea. Brussel·les afirma que Espanya no ha comunicat les mesures que té previst engegar per 
complir amb la transposició de la directiva d'energies renovables, que incloïa l'objectiu d'aconseguir una quota en 2020 del 
20%.  

"Itàlia i Espanya no han informat a la Comissió de totes les necessàries mesures de transposició per incorporar plenament la 
directiva de renovables a les seves legislacions nacionals", ha assenyalat l'Executiu comunitari en una nota de premsa. Fonts 
comunitàries expliquen que aquest procés no té res a veure amb la reforma energètica que té en marxa el Govern i que 
tampoc convenç a Brussel·les, que ha afirmat seguir amb "preocupació" les traves a aquest tipus d'energies. 

El termini per traslladar la directiva a la legislació de cada Estat membre va vèncer el 5 de desembre de 2010, tal com 
recorda la Comissió en la seva nota de premsa. Malgrat això, ni Espanya ni Itàlia han informat de totes les mesures, afegeix. 
La directiva de renovables fixa els objectius d'energies netes per a cada Estat membre i els obliga a adoptar mesures, per 
exemple, per millorar l'accés a la xarxa per a l'electricitat de fonts renovables, així com els procediments administratius i de 
planificació i de formació i informació per a instal·ladors. 

Els dos dictàmens motivats enviats avui són la continuació de 17 procediments similars que afecten a Àustria, Bèlgica, 
Bulgària, República Txeca, Xipre, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Letònia, 
Luxemburg, Malta i Polònia. 

Font:  
El País (26 de setembre de 2013) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/26/actualidad/1380194939_327712.html 

Com Noruega converteix escombraries en combustible ecològic 

Oblidi's del carbó, la gasolina, el gas d'esquist (shale gas), fins i tot de l'energia nuclear. La borsa de les escombraries plenes 
de desaprofitaments de la llar s'ha convertit a Noruega en una de les fonts de combustible. Tracti d'imaginar l'olor quan 
passa el camió de les escombraries en un calorós dia d'estiu. Respiri pel nas. Hiede, cert? Ara multipliqui aquesta olor per 
mil. Això és el que se sent dins de les instal·lacions de la planta de recuperació d'energia més gran de Noruega, la planta 
Klemetsrud. Un gran espai de concret ple d'escombraries. 

Desenes de milers de tones d'escombraries amuntegades. Una banda transportadora que cruix per abocar més. Camions 
d'escombraries estacionen en revers cap als enormes abocadors i dipositen més borses repletes de desaprofitaments. Una 
enorme arpa industrial decent. Les seves pinces recullen una tona d'escombraries i la transporten fins a l'altre extrem de la 
sala on la deixa caure. Un núvol de pols blanca s'acumula i aviat inunda tot el lloc. No és bé estar aquí per molt temps. 

Aquí és on els residus expulsats per milions de llars de Noruega, el Regne Unit i en altres llocs es converteixen en calor i 
electricitat per a la ciutat d'Oslo. La planta Klemetsrud que 
converteix tones d'escombraries en energia diàriament és la 
més gran de Noruega. Les escombraries són 
preseleccionades. Tot el que es pot reciclar ha estat tret ja. 
No obstant això, encara queden més de 300.000 tones cada 
any.  

Ells no ho veuen com un residu, ho veuen com a energia. 
"Quatre tones de residus tenen la mateixa energia que una 
tona de combustible", diu Pal Mikkelsen, director de l'agència 
Waste-to-energy -escombraries per a energia, en espanyol-, 
a Oslo. "És una gran quantitat d'energia i nosaltres usem 
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molt poca energia per transportar-la", agrega."Quatre tones de residus tenen la mateixa energia que una tona de 
combustible", Pal Mikkelsen, director de l'agència Waste-to-energy de Noruega. 

Mikkelsen assegura que una tona de combustible de petroli podria escalfar una casa durant un any i mitjà. En altres 
paraules, prengui una petita part de la càrrega màxima d'un camió recollidor d'escombraries britànic, carregat a les ciutats 
de Leeds o Bristol. Converteixi-ho en energia aquí i podrà escalfar una casa a Oslo durant mig any. 

El procés és simple. Els residus, tona per tona, cauen en un incinerador. La temperatura s'eleva a 850 graus. En mirar a 
través de la finestreta de cristall endurit, es veu el foc cremar en color taronja mentre rugeixen les flames. 

No tot es crema. Queden llaunes velles i alguns ressorts de matalassos entre les cendres i metalls –que després es reciclen-, 
i molta calor. La calor bull l'aigua. El vapor impulsa una turbina que produeix electricitat. I l'aigua bullint es canalitza cap a 
fora de la planta, a les cases i les escoles públiques de tot Oslo. 

El que significa que el gerent tècnic de l'escola Bjoernholt Agnar Andersen, ja no ha de preocupar-se més pel 
subministrament de combustible durant el dur hivern noruec. "No hem de pensar en els oliïs combustibles o en els 
combustibles fòssils. Estan sent eliminats de l'última escola aquest any", diu Andersen.Amb la capacitat completa la planta 
proveirà de calor i electricitat a totes les escoles d'Oslo i calor a 56.000 llars. És el somni de tots els ecologistes, ha d'estar 
pensant vostè, però no necessàriament, adverteix Lars Haltbrekken, del Consell d'Amics de l'Est de Noruega. 

"La meta primordial des d'una perspectiva ambiental hauria de ser reduir la quantitat d'escombraries, rebutjar el que es 
pugui rebutjar, reciclar i després, la quarta opció és cremar-la per produir energia. "Hem creat sobrecapacidad en les plantes 
de Noruega i Suècia. I ara depenem de produir més i més escombraries". Les ciutats britàniques de Leeds i Bristol exporten 
residus a Oslo perquè els processi. Oslo fa energia a partir d'ells. 

Els entusiastes no estan d'acord. Assenyalen que, usades totes les plantes de conversió d'escombraries d'energia d'Europa, 
només aconsegueixen a consumir el 5% del total de farciments sanitaris. Asseguren que Noruega està ajudant a desfer-se 
d'alguna de les escombraries de la millor manera possible. 

Això és especialment cert en el cas de ciutats com Leeds i Bristol, al Regne Unit. Tots dos exporten residus a Oslo. En lloc de 
pagar per portar-los a un abocador d'escombraries després que els elements reciclables han estat retirats, la qual cosa fa és 
pagar-li a Oslo perquè s'ocupi d'ells. 

Així, Oslo rep diners per rebre les escombraries i obté a més l'energia a partir d'ella. La revolució de conversió de residus en 
energia també es pot escoltar als carrers de la capital noruega, amb el bus número 144. Està alimentat per biogàs creat a 
partir de la matèria orgànica en descomposició de la ciutat. 

Un quilogram de residus d'aliments produeix la meitat d'un litre de combustible. Amb tots els residus orgànics que tenen 
podrien donar-li energia a 135 busos durant un any sencer a Oslo. Si aquest projecte fos replicat en tota Europa Pal 
Mikkelsen creu que faria una gran diferència. 

"Significaria aconseguir un millor nivell d'autosuficiència pel que fa a l'energia. Si es fa correctament, seria a més la 
recuperació de materials i una forta disminució en els farciments sanitaris", li diu Mikkelsen a la BBC.Amb els estrictes 
controls de neteja de gasos productes de la combustió, Oslo creu que convertir escombraries en energia ajudarà a reduir a 
la meitat les emissions de carboni en els propers 20 anys, fent de la ciutat en una de les ciutats verdes del planeta. 

Font: 

BBC Mundo (25 de setembre de 2013) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130923_ciencia_noruega_basura_energia_ng.shtml 

Els agrocombustibles utilitzats a Europa redueixen la producció d'aliments 

En l'actual debat sobre agrocarburants, eurodiputats i ministres decidiran si provoquen o no més gana i pobresa al món. Un 
nou estudi d'Amics de la Terra Europa, realitzat per l'investigador de la Universitat de Princeton, Timothy Searchinger, 
analitza la relació entre l'ús de agrocombustibles (carburants produïts amb matèries primeres d'origen agrari), emissions de 
gasos d'efecte hivernacle i producció d'aliments. L'anàlisi aporta un component encara no explorat en el debat europeu: la 
reducció de gasos d'efecte hivernacle atribuïbles a alguns agrocombustibles es fa a costa de les poblacions més pobres, es 
redueix la disponibilitat d'aliments i empitjora la seva dieta. 

Entre les conseqüències àmpliament reconegudes de l'ús d’agrocombustibles en el transport europeu, destaquen el gana i 
l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a causa del canvi indirecte d'ús del sòl (ILUC en les seves sigles en anglès), és a dir la 
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desforestació o destrucció d'altres tipus d'ecosistemes per poder conrear, provocant grans quantitats d'emissions 
responsables del canvi climàtic. El que no s'havia demostrat fins avui és la relació entre tots dos: com menys es desbosca i 
es destrueixen ecosistemes, més s'incrementa el problema del gana, ja que els agrocarburants desplacen camps dedicats al 
cultiu d'aliments; com més s'intenta evitar el gana addicional, més emissions de gasos d'efecte hivernacle per desforestació i 
destrucció d'ecosistemes. 

Aquesta nova perspectiva representa sens dubte un element més a prendre en compte en l'actual revisió de les dues 
Directives que regulen la utilització de agrocombustibles en la Unió Europea. La setmana vinent, el Parlament Europeu està 
cridat a votar en plenari sobre dos aspectes fonamentals. D'una banda, imposar un límit màxim a la quantitat de 
agrocombustibles que es pugui utilitzar en els carburants i per una altra, introduir el fenomen ILUC en el càlcul de reducció 
de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En paral·lel, el Consell Europeu també està decidint la seva postura sobre 
aquestes dues qüestions. Per tant, els eurodiputats i els ministres d'indústria i de medi ambient tenen una gran 
responsabilitat en els propers dies: reduir l'ús de agrocombustibles i assegurar que els factors ILUC es prenguin en compte, 
per no empitjorar el canvi climàtic i el gana al món. 

Segons Liliane Spendeler, directora d'Amics de la Terra: “si els eurodiputats voten a favor de més agrocombustibles per 
alimentar els nostres cotxes, estaran votant a favor de més gana per a les poblacions vulnerables del món, o si no, un 
increment significatiu de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En qualsevol cas, seria una situació extremadament 
perjudicial per a la ciutadania i el medi ambient, i una decisió irresponsable i immoral per part dels representants polítics. No 
cal oblidar que les eleccions europees estan molt a la vora i que el resultat de les votacions en aquesta legislatura marcarà 
les tendències dels votants”. 

L'anàlisi de Searchinger, basat en dades disponibles de diversos estudis, en la seva majoria encarregats per la Comissió 
Europea, demostra que: 

• els agrocombustibles que aconsegueixen reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle comparat amb els 
combustibles fòssils – fonamentalment el bioetanol – ho fan únicament perquè a l'una es redueix el consum d'aliments: no 
es reemplaça tot el sòl utilitzat per a etanol amb terres noves i per tant, la producció d'aliments disminueix. En el cas de 
reemplaçar tota la superfície dedicada a bioetanol amb la desforestació i destrucció d'ecosistemes, les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle induïdes serien almenys 5 vegades superiors; 

• de cada 100 calories procedents de blat o blat de moro desviades a agrocombustibles, 25 no es reemplacen en 
aliments. Per tant, menys disponibilitat de calories, que repercuteix principalment als països pobres; 

• el cultiu de blat i blat de moro per a etanol desplaça altres cultius, en particular verdures, que en encarir-se, es 
consumeixen menys per les poblacions més pobres. D'allí una reducció de la qualitat de l'alimentació. 

Font:  
ECOAgricultor (6 de setembre de 2013) 
http://www.ecoagricultor.com/2013/09/los-agrocombustibles-utilizados-en-europa-reducen-la-produccion-de-alimentos/ 
 
Espanya: 

Les temperatures pujaran a Espanya entre 5 i 8ºC pel canvi climàtic 

Les temperatures màximes pujaran entre 5 i 8 graus centígrads i les pluges disminuiran a Espanya fins a 2100 a causa del 
canvi climàtic, la qual cosa provocarà diversos impactes en l'agricultura, la salut i en els recursos hídrics, segons l'informe del 
Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU. 

Segons l'informe definitiu (AR5) del Grup I de Treball del IPCC, que s'ha publicat aquest dilluns a Estocolm (Suècia), el 
panell de científics preveu que a la regió Mediterrània i en el nord d'Àfrica, l'increment mitjà de la temperatura serà de 0,4 a 
2,5 graus centígrads, sobretot en el nord d'Àfrica i a Sàhara occidental. 

Respecte a les temperatures, el IPCC considera que entre 2046 i 2065 l'increment de la temperatura serà de 2 a 3 graus 
centígrads, d'una forma uniforme en tota la regió menys en Mali, on l'augment serà alguna cosa major. No obstant això, a 
llarg termini (2081-2100) les temperatures pujaran entre 3 i 6 graus centígrads a Algèria, Mali, Níger, Sudan, Romania, 
Bulgària, Bòsnia i Herzegobina, Servia i Montenegro, Albània i Macedònia. 

No obstant això, els experts projecten que les temperatures màximes diürnes s'elevaran encara més, entre 5 i 8 graus 
centígrads a Espanya, Portugal i la resta dels països del sud d'Europa, com França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Hongria, 
Romania, Bulgària, Bòsnia Herzegovina, Sèrvia i Montenegro, Albània, Macedònia, Grècia i Turquia. 
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Quant a les pluges, l'informe de l’IPCC apunta que a mitjà termini (2045-2065) disminuiran entre un 10 i un 20 per cent en 
el període desembre-febrer i pujaran des de lleugerament fins a un 20 per cent a la zona occidental de la regió (el que 
afecta a la Península Ibèrica) durant els mesos de juny a agost. 

De forma general, les precipitacions anuals descendiran als països del sud d'Europa, "especialment" a Portugal i Espanya, 
així com a Macedònia, Grècia, Turquia, Bulgària, Albània i Sèrbia i Montenegro. 

Igualment, els científics preveuen una disminució de la nuvolositat i la humitat a la zona Mediterrània així com una caiguda 
del 40 per cent en el nivell anual de vessaments a Espanya, Portugal, el Marroc i altres països de la regió. 

Segons el document de l’IPCC, l'escalfament del clima provocarà aquesta sèrie d'efectes i impactarà en qüestions bàsiques 
per a la humanitat com els recursos aquàtics, la seguretat alimentària, la salut humana, la biodiversitat i els ecosistemes, 
així com en el nivell del mar. 

Concretament, adverteix de l'increment de les sequeres i de l'estrès hídric a causa del declivi de les precipitacions durant la 
temporada seca, així com de l'augment de la durada de les sequeres. Així mateix, disminuirà la recarrega dels aqüífers com 
a resultat de la menor quantitat de precipitació, al mateix temps que augmentarà la població de la regió i, per tant la 
demanda d'aigua. Així, aquest descens de les precipitacions i l'augment de les sequeres afectaran a la producció dels cultius 
de secà i a la demanda d'aigua per a consum humà i per a usos industrials. 

El canvi climàtic tindrà conseqüències també en la seguretat alimentària posat que l'increment de les temperatures reduirà la 
producció de la major part de cultius i incrementarà els seus requeriments d'aigua, la qual cosa redundarà en una menor 
eficiència de l'aigua. Això, al seu torn, reduirà entre un 15 i un 20 per cent les collites en tota la regió, en la qual la zona 
més vulnerable serà la zona del Sahara i a Egipte en 2050. 

No obstant això, aquesta pujada de la temperatura podria tenir beneficis per als petits grangers de cabres i ovelles perquè 
aquests ramats són més tolerants a la calor. En tot cas, l'increment de l'estrès provocat per la calor provocarà impactes 
negatius en la salut animal i la producció alimentària i s'espera una escalada dels conflictes derivats amb la inseguretat 
alimentària. 

El fenomen tindrà també conseqüències en la salut humana posat que s'esperen més malalties transmeses per l'aigua, que 
estarà més contaminada, a causa de l'augment tèrmic i els canvis en la intensitat de les pluges. Això, segons dades del Banc 
Mundial de 2013 inclosos en l'informe de l’IPCC, donarà com resultat un augment del 25 al 90 per cent de la població 
desnodrida amb un escalfament d'entre 1,2 i 1,9 graus centígrads. 

D'altra banda, el nivell del mar pujarà, creixerà la salinització i es reduiran els recursos d'aigua potable a les zones 
costaneres el que suposarà un augment dels costos soci-econòmics. L'augment del nivell del mar a conseqüència del canvi 
climàtic, donarà com resultat una pèrdua d'entre el 5 i el 10 per cent del PIB, sempre que es prenguin mesurades 
d'adaptació, i de fins al 14 per cent si no s'actua. 

Els ecosistemes i la biodiversitat de la regió també es veuran afectats a causa de l'escalfament. Així, els científics 
adverteixen que entre el 60 i el 80 per cent de les espècies actuals podrien desaparèixer en el sud de la regió mediterrània 
d'Europa si es produeix un augment d'1,8 graus centígrads. Al mateix temps, avisa de l'increment del risc d'extinció 
d'espècies de muntanya en la conca Mediterrània. 

Finalment, el document estima que creixerà la freqüència de grans incendis a la regió mediterrània el que afavorirà la 
tolerància al foc de les zones d'arbust i matoll en la conca mediterrània. 

Font:  
ECOticias (1 d’ctubre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/83902/noticia-medio-
ambiente-temperaturas-subiran-Espana-entre-cambio-climatico 

Anul·len la viabilitat jurídica de Tindaya 

Un dels aspectes centrals que destaca la sentència, és la 
indefensió jurídica i el menyspreu als valors culturals intrínsecs de 
la muntanya per part d'unes administracions que han de ser les 
responsables d'aquests valors (cita, fins i tot, el fonament 
constitucional de tal haver de). D'altra banda, qüestiona el 
mecanisme per garantir la protecció d'uns béns arqueològics a 
través d'una figura i d'una norma que no li pertany, les Normes 
de Conservació del Monument Natural, ja que aquesta protecció 
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emana de la legislació específica del Patrimoni Històric, és a dir, la Llei 4/99, de de Patrimoni Històric de Canàries i en tot cas 
de la pròpia legislació estatal de l'any 1985, que introduïa per primera vegada la protecció directa, per ministeri de la Llei, 
d'aquells béns arqueològics que continguin manifestacions rupestres com ocorre a Tindaya, els quals, d'altra banda, ja van 
ser objecte de la màxima protecció l'any 1983. 

El desistiment polític que ha existit és especialment greu si tenim en compte que durant prop de 20 anys s'ha vingut 
sol·licitant al Cabildo de Fuerteventura i al Govern de Canàries que delimitin d'una vegada per sempre el BIC, una mica 
d'obligat compliment per la Llei. La sentència al·ludeix al Decret del Govern de Canàries de l'any 1992, de la fallida  
delimitació del BIC i li fa responsable de les actuacions per acció o omissió derivades d'aquest acte administratiu i de la no 
resolució del mateix. Cal tenir en compte que un bon nombre de gravats han estat destruïts i espoliats en aquests anys, fet 
recentment denunciat pel col·lectiu Guanil, pertanyent a la Federació. S'han perdut més de 25 milions d'euros a les arques 
públiques, mentre s'anava degradant progressivament els seus excepcionals valors. Però el més greu és que mentre es 
desenvolupava el recurs presentat per Ben Magec-Ecologistes en Acció, el Govern de Canàries i el Cabildo de Fuerteventura 
han continuat gastant diners públics en el projecte de Chillida (en un context de greu crisi econòmica i social). Fa poques 
setmanes reafirmaven la seva voluntat de seguir amb aquesta bogeria i que els gairebé 80 milions d'euros que costaria, 
serien finançats per la iniciativa privada. 

Per donar-li encaix legal a aquesta nova aventura es van aprovar, al començament de l'any 2010, unes noves Normes de 
Conservació, anul·lades ara per sentència les determinacions que donaven cobertura al projecte de l'escultor Chillida, és a 
dir en la part de la normativa que era un “vestit a mesura”, després de “segrestar” altres Normes encarregades pel propi 
Govern de Canàries, que qüestionaven la validesa del Projecte de Chillida. Com les Directrius d'Ordenació de Canària van 
prohibir, amb posterioritat a les NNCC de 1997, les extraccions mineres en Espais Naturals Protegits, com es poden treure 
ara milions de metres cúbics de pedra d'una muntanya protegida, sense ni tan sols comercialitzar-la? Les noves Normes, 
intentaven justificar legalment, per viabilizar maniqueament l'obra de Chillida, que el forat d'aquesta enorme extracció, no és 
una altra cosa que un sòl rústic de protecció cultural (SRPC4), el mateix que queda anul·lat per la sentència. No es 
protegeixen uns valors tangibles, recognoscibles com són la flora, la gea, la fauna i els més de 300 gravats podomorfes 
realizados pels antics Macos, declarats BIC per Llei, sinó una suposada obra escultòrica en “forma de buit". Arriba a dir les 
Normes en un exercici de parcialitat: Així doncs, l'evolució dels valors naturals i culturals en presència en el Monument 
Natural estan vinculats substancialment amb l'execució de l'obra artística de Chillida. 

Una vegada més es demostra, en aquest cas pels tribunals, que el projecte de Chillida (en realitat un succedani del mateix), 
no ha tingut, ni té, encaix tècnic, legal, ni econòmic. La sentència sobre el recurs de Ben Magec, ha vingut a deixar clar que 
les lleis i les normes no es poden fer o interpretar a l'antull de cadascú, i menys encara per part d'un Govern que té les 
competències i les responsabilitats de defensar-les i a través d'elles de defensar una muntanya que té les màximes 
categories de protecció de les illes. 

Font:  
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La Unesco critica les exploracions de petroli a Canàries pel seu fort "impacte mediambiental i social" 

El Consell Científic del Programa Man and Biosphere de la Unesco 
ha fet públic un contundent informe en el qual reprova les 
prospeccions petrolíferes previstes en aigües canàries pels 
impactes que suposarien tant per al medi ambient com per a la 
societat en general. 

Després d'analitzar les situació de les zones autoritzades per a les 
exploracions a Lanzarote i Fuerteventura i valorar les possibles 
conseqüències que es derivarien d'ells, el Consell és taxatiu: "Els 
abocaments d'hidrocarburs causarien un important impacte 
mediambiental ja que podrien veure's afectats ecosistemes amb 
valors naturals de gran interès i la rica biodiversitat marina 
existent a les illes de Fuerteventura i Lanzarote, podent ser 
danyades igualment altres illes de l'arxipèlag canari"."Comunitats 
marines i de costa amb un alt interès ecològic podrien veure's 
afectades", afegeix per a més concreció. 

El text, a més, adverteix que els danys no se cenyirien únicament al medi ambient i dedica un epígraf a assenyalar els 
efectes sobre l'Economia i el Model de Desenvolupament. "Les Illes de Fuerteventura i Lanzarote, i igualment les restants de 
l'arxipèlag, han apostat per un model de desenvolupament sostenible, potenciant la conservació del medi ambient, el seu ús 
sostenible, la incorporació progressiva d'energies renovables, ect. La seva economia està basada en gran manera en el 
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sector turístic, orientant-ho cap a un turisme responsable. La publicació del Decret ha despertat molta preocupació en el 
sector", assenyala. 

Per tot això, l'informe, aprovat ahir per unanimitat pel Comitè Español del Programa, conclou que "els danys s'estendrien a 
l'àmbit econòmic i, tot això, repercutiria en el benestar de la població. El nivell de l'impacte negatiu dependrà del grau de 
contaminació que es produeixi", sosté. 

Encara que no és vinculant, el document resulta de rellevància. El Comitè Español del Programa Man and Biosphere és un 
òrgan interministerial que depèn del Ministeri de Medi ambient i que té caràcter consultiu per a temes sobre la conservació 
de la biodiversitat. En la reunió del dimarts, on va ser aprovat el text, estaven presents el president l'Organisme Autònom de 
Parcs Nacionals del Ministeri de Medi ambient, representants del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, organitzacions 
ecologistes, representants de comunitats autònomes amb reserves de la biosfera i altres organitzacions professionals, socials 
i sindicals. 

L'informe s'ha fet públic el mateix dia en el qual ha acabat el termini per presentar al·legacions a l'estudi d'impacte 
ambiental elaborat per Repsol per a les prospeccions previstes a Lanzarote i Fuerteventura. Segons ha informat la Delegació 
del Govern a Canàries, fins avui s'han registrat unes 2.600 al·legacions, encara que encara podrien sumar-se algunes més 
atès que el termini acordat (45 dies) venç a partir del moment en què les institucions o col·lectius van rebre el document. 

Tant Ben Magec-Ecologistes en Acció com a SEO/BirdLife, que formen part del Comitè Español del programa de la Unesco, 
han demanat que l'informe del Consell Científic sigui "decisiu" en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental que s'està 
duent a terme per als sondejos petrolífers a les illes. Segons expliquen en un comunicat, el document detalla motius 
suficients com perquè l'avaluació "desemboqui necessàriament en una Declaració d'Impacte Ambiental negativa". 

"Ambdues organitzacions posaran en coneixement de la Unesco aquest informe i sol·licitaran que des del seu Programa Man 
and Biosphere sol·licitin al Govern d'Espanya que renunciï a aquest projecte petrolífer per salvaguardar les seves Reserves 
de la Biosfera", sostenen. 

També el Govern de la illa ha demanat avui a José Manuel Soria que "freni immediatament" els projectes després de 
conèixer-se l'informe de l'organisme de la Unesco. 

El Ministeri d'Indústria manté per la seva banda que els jaciments en aquesta zona podrien generar fins a 10.000 barrils de 
cru diaris, suficients per cobrir el 10% del consum d'aquest carburant a Espanya. 
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Andalusia diu NO als transgènics 

La prohibició s'estendrà, en aquest primer acord del Parlament, a espais naturals protegits i a zones on la producció 
ecològica té una presència important i d'interès social i econòmic. 

La crida de la Plataforma Andalusia Lliure de Transgènics (PALT) [1], en la qual participa Ecologistes en Acció, per exigir al 
Parlament Andalús que prohibeixi els transgènics fa efecte i es dóna el primer pas per a la seva prohibició al nostre territori. 
El Ple del Parlament andalús instava ahir a la Junta d'Andalusia, amb els vots de PSOE-A i IULV-CA i el rebuig del PP-A, a 
engegar, en el marc de les seves competències, mecanismes polítics, administratius i legals a fi de prohibir els cultius 
transgènics en espais naturals protegits i en zones on la producció ecològica té una presència important i d'interès social i 
econòmic. 

Així es recull en una proposició no de llei de IULV-CA que ha explicat, per a la 
seva elaboració, amb la col·laboració directa de la PALT. En el text presentat 
ahir es plantejava també la prohibició tant dels assajos experimentals com dels 
cultius de blat de moro MON810 i patata AMFLORA, així com que, a curt-mig 
termini, es posés fi a les importacions de matèries primeres i aliments 
transgènics, principalment soia i blat de moro per a alimentació animal. 
Lamentablement, aquests importants punts van ser rebutjats per la Càmera amb 
els vots de PSOE-A i PP-A. No obstant això, sí s'ha acordat instar al Govern 
andalús a incloure el debat sobre els transgènics en la seva interlocució agrària 
amb les organitzacions del sector i afavorir l'entrada de la veu de les persones 
consumidores. 
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El text aprovat constitueix un precedent històric en la prohibició dels transgènics en l'Estat espanyol, avançant un pas més 
que ens allunya de les declaracions polítiques buides de continguts i sense mecanismes administratius i legals per executar 
la prohibició. 

L'esdevingut ahir, a més, té especial importància quant a la superfície afectada, sent aquesta de prop d'1 milió d'hectàrees 
d'agricultura i ramaderia ecològica i 247 espais naturals amb una superfície total de 2,8 milions d'hectàrees, de les quals 2,7 
milions són terrestres (el que representa aproximadament el 30,5% de la superfície d'Andalusia). Pel que pràcticament està 
garantida la prohibició total de transgènics per la distribució de la superfície de producció ecològica i espais protegits. 

No obstant això hem de seguir insistint a aconseguir l'objectiu marcat i, per tant, des de la PALT instem al PSOE-A a el 
compliment de l'acord de govern i a IULV-CA a seguir treballant en el seu compromís per la prohibició total dels transgènics 
al territori andalús. Especialment preocupant ens semblen les paraules del portaveu del PSOE-A durant la sessió, “…no tenim 
competències, estudis científics, articular l'ús…”, per la qual cosa s'insisteix al Parlament Andalús perquè faci efectiu un 
segon acord urgent per prohibir els assajos experimentals amb cultius transgènics en territori andalús, en els quals tenim 
competències plenes segons el Decret 320/2010, de 29 de juny, pel qual es regulen els òrgans competents i els 
procediments administratius en matèria d'utilització confinada i alliberament voluntari d'organismes modificats genèticament. 

Des de la PALT exigim celeritat a la Junta d'Andalusia perquè faci efectiu l'acord subscrit i estableixi de forma immediata els 
instruments jurídics per al seu compliment. 
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Catalunya: 
 

Saps per què protesten les ecologistes davant la reunió de la Societat Nuclear Espanyola? “Tornarem a 
escoltar la retòrica de sempre sobre els avanços en seguretat, la necessitat de reprendre els programes 
nuclears per respondre a la crisi energètica i el seu potencial per al creixement de la nostra economia”. 

Els ecologistes denuncien l'operació de màrqueting que suposa aquesta trobada que tracta d'ocultar els greus problemes del 
sector nuclear al nostre país. Una indústria en decadència des de fa dècades, accentuada a escala mundial amb la crisi de 
*Fukushima i que només es manté al nostre país pel poder i connivència que mantenen empreses i organismes que se 
suposa les vigilen. 

“Tornarem a escoltar la retòrica de sempre sobre els avanços en seguretat, la necessitat de reprendre els programes 
nuclears per respondre a la crisi energètica i el seu potencial per al creixement de la nostra economia i la generació 
d'ocupació”, assenyala *Eloi Nolla d'Ecologistes en Acció, que afegeix “les mateixes mentides que durant anys venim 
desmuntant amb nombrosos informes sobre la realitat de les dades, com sense anar més lluny és la situació i incidents de 
les 3 centrals nuclears a Catalunya 1”. 

Enfront del vell discurs d'energia moderna i de futur de la SNE, les organitzacions denuncien la decadència tecnològica, 
social i econòmica d'aquesta energia. Ni dóna resposta a la gestió de residus radioactius, ni a la seguretat com és una 
evidència, ni tampoc és rendible. L'energia nuclear només pot existir si es finança massivament amb fons públics, només si 
la construcció és a càrrec dels estats i se li assegura 30 anys de funcionament - una vegada amortitzat el capital inicial. 
Només llavors és “rendible”. 

El sector nuclear cita els 66 reactors en construcció a tot el món, dos terços dels quals es troben en tan sols tres països - 
Xina, Índia i Rússia – volent mostrar la vigència d'aquesta tecnologia quan són projectes que porten diversos anys en marxa 
- alguns fins a més de dues dècades- amb molts retards i només 3 s'han posat en funcionament l'any passat. No obstant 
això, en aquest temps les noves tecnologies renovables estan guanyant força, la qual cosa demostra un canvi fonamental en 
la política energètica internacional i estratègies d'inversió, també a Xina i l'Índia. 

El canvi cap a les energies renovables ha estat especialment pronunciat en 
les principals economies avançades del món com és el cas d'Alemanya, on 
l'aturada nuclear s'ha complementat amb la implementació accelerada de les 
energies renovables, amb més de 3.000 MW de capacitat d'energia solar 
fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica en un sol mes. Com a resultat, el 
preu per quilowatt solar instal·lada s'ha reduït en tres quartes parts en els 
últims set anys. Els grups concentrats avui defensen les energies renovables 
com a única resposta als problemes de fons de l'actual crisi energètica: a 
l'esgotament dels combustibles fòssils, la contaminació i el canvi climàtic. 
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Denuncien que el govern espanyol tanca els ulls i pren la direcció contrària, 
autoritzant el funcionament de les nuclears més enllà de la seva vida útil, 
subvencionant els combustibles fòssils i autoritzant noves exploracions en la 
costa i mitjançant la tècnica del fracking, i al seu torn donant carpetada a 
les polítiques d'energies renovables i netes.  

L'última bomba - en l'extrem de l'absurd-, el nou Reial decret de Autoconsumo que penalitza l’autoconsumo domèstic amb 
energia solar fotovoltaica, retrat clar de la complicitat entre les grans empreses elèctriques i el Govern. 

Per als ecologistes, la retòrica d'aquests dies de la SNE no pot enfosquir la realitat, ni el negoci de les seves empreses 
permetre que els nostres governs incompleixin les seves obligacions en relació a la seguretat i l'avanç urgent a un model 
d'energia sostenible. Les centrals nuclears no tenen més futur que el seu desmantellament immediat. 
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Què és el projecte Castor d'emmagatzematge de gas? Es tracta d'una infraestructura subterrània que aprofita 
antics jaciments de petroli per guardar aquesta matèria primera  

L'emmagatzematge subterrani de gas Castor, enfront de *Vinarós i el Delta de l'Ebre i que ha cessat temporalment l'activitat 
a causa de moviments sísmics, és un dels majors dels cinc existents o previstos a Espanya: Gavina i Castor (tots dos situats 
mar endins), *Yela, *Serrablo i *Marismas. Però, què és i com funciona un emmagatzematge de gas? 

Es tracta d'infraestructures subterrànies que aprofiten antics jaciments esgotats de petroli o de gas natural o aqüífers salins 
per poder emmagatzemar aquesta matèria primera. El procés consisteix a agafar gas natural des de la xarxa bàsica de 
gasoductes -les canonades per les quals es transporta el gas-, comprimir-ho més i injectar-ho en l'emmagatzematge a més 
d'1.000 metres de profunditat a través de pous. Segons explica *Enagás, propietària de Gavina, *Yela i *Serrablo, el gas 
injectat desplaça a l'aigua que emplena els buits de la roca magatzem que està segellada per una altra roca impermeable. 

En els emmagatzematges situats mar endins, com és el cas de Castor i Gavina, el gas es porta fins a una plataforma marina 
a través d'un tram de canonada submarí. Normalment, les injeccions es realitzen en èpoques en les quals la demanda és 
menor (primavera i estiu). Per exemple, en el cas de Castor, es necessiten uns sis mesos seguits per injectar la totalitat del 
gas denominat de treball o útil, en el qual es pot extreure quan la demanda ho requereixi. 

Al costat d'aquest gas, existeix un denominat gas de matalàs que queda atrapat entre els porus i que, encara que no és útil, 
és necessari perquè la instal·lació funcioni. Les extraccions posteriors se solen realitzar a l'hivern i també a través dels pous. 
Llavors, l'aigua torna a emplenar els porus i el gas és tractat i retornat a la xarxa. Aquest tipus d'emmagatzematge permet al 
sistema gasista espanyol fer front a puntes de consum o a interrupcions en el subministrament, entre altres eventualitats, 
expliquen des d’Enagás. 

La capacitat d'emmagatzematge és important per garantir el 
subministrament en un país com Espanya, que importa pràcticament 
la totalitat del seu consum. Per aquest motiu, d'acord a la regulació 
europea, els comercialitzadors i consumidors directes -aquells que 
facin ús del dret d'accés- tenen l'obligació de mantenir unes 
reserves equivalents a 20 dies de vendes en ferma de l'exercici 
anterior.   

A Espanya hi ha cinc emmagatzematges subterranis de gas. El 
jaciment de Serrablo, propietat d’Enagás, va entrar en funcionament 
en 1989, té una capacitat total d'1.100 milions de metres cúbics i 
una injecció màxima de 3,8 milions de metres cúbics. El de Gavina, 
que també utilitza un antic jaciment de gas, compta amb una 
capacitat total és de 2.681 milions de metres cúbics i una injecció 
màxima de 4,5 milions. Yela, situat en Brihuega (Guadalajara) es va 
engegar en l'últim trimestre de 2012, la seva capacitat total és de 
2.000 milions de metres cúbics i la seva injecció màxima és de 10 
milions. S'assenta sobre un aqüífer salí fòssil situat a 2.300 metres 
de profunditat.  

Foto: La Vanguardia 
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El projecte Castor, propietat d’Escal UGS (participada en 66,67 % 
per ACS), té una capacitat total d'1.900 milions de metres cúbics i la 
capacitat d'injecció és de 8 milions.  
Castor, l'activitat del qual s'ha interromput durant la fase prèvia a 
l'explotació a causa dels sismes, aprofita un antic pou petrolífer, 
situat a 1.750 metres de profunditat, i té capacitat per 
emmagatzemar fins a un terç de la demanda de gas del sistema 
espanyol durant 50 dies.  

Finalment, Marismas, propietat de Gas Natural Fenosa, és un petit emmagatzematge que aprofita un antic jaciment de gas 
amb una capacitat total de 61 milions de metres cúbics i una capacitat d'extracció de 0,36 metres cúbics diaris. En aquesta 
mateixa zona, la companyia preveu construir un nou emmagatzematge, amb el mateix nom, que tindrà una capacitat total 
de 514 milions de metres cúbics. 
A tot el món, hi ha 627 emmagatzematges subterranis de gas dels quals 81 són aqüífers salats profunds.  
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El projecte Castor fa ‘tremolar’ el delta de l'Ebre 
 

L'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, va anunciar la presència d'aquests tècnics especialistes durant una roda de premsa 
en la qual ha comparegut en companyia dels alcaldes de Benicarló, Marcelino Domingo, i de Peníscola, Andrés Martínez. 

El Ministeri d'Indústria va enviar el dimecres dia 2 d'octubre, de forma "urgent" a Vinaròs (Castelló) a tècnics per examinar 
les instal·lacions del projecto Castor i el continuat episodi de petits moviments sísmics entorn de la seva planta marina que 
aquest dimarts van arribar a la seva màxima rellevància, amb un terratrèmol de 4,2 graus en l'escala de Richter. L'alcalde de 
Vinaròs, Juan Bautista Juan, va anunciar la presència d'aquests tècnics especialistes durant una roda de premsa en la qual 
van comparèixer en companyia dels alcaldes de Benicarló, Marcelino Domingo, i de Peníscola, Andrés Martínez. 

Aquesta decisió del Ministeri anul·la la trobada que havia de mantenir-se 
entre representants de l'empresa promotora del projecto Castor, aquests 
alcaldes i les administracions provincial i autonòmica. Juan va aclarir que 
aquesta reunió es posposa mentre que s'esperarà a la valoració que facin els 
tècnics després del seu desplaçament a Vinaròs. "Estarem a costa d'aquesta 
inspecció, però amb la clara voluntat d'exigir que per sobre de tot es 
respecti la voluntat d'aquesta comarca, que és tornar a tenir el mateix nivell 
de seguretat que teníem i que no es vegi alterat per causes vinculades a 
una activitat industrial", va explicar Juan. Els alcaldes no s'han pronunciat 
obertament sobre demanar una paralització definitiva del projecte, ja que 
consideren s'ha de conèixer primer si hi ha relació causa-efecte amb els 
sismes.  

Anem a insistir que el projecte quedi paralitzat fins que es restableixi la total normalitat i seguretat, com estàvem 
acostumats", va ressaltar Juan, que no va voler valorar els perjudicis econòmics que per a les arques municipals podria 
suposar la paralització del projecte, per no considerar rellevant aquest tema en aquests moments. Així mateix, no es va 
pronunciar sobre les declaracions d'un representant del govern català en el sud de Tarragona en les quals apuntava 
possibles negligències de l'empresa en la feina de casa d'injectar gas. 
D'altra banda, mentre Juan va assenyalar que no li constava des del sector pesquer local que la pesca s'hagués ressentit 
amb aquests sismes, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, va manifestar que li havien arribat queixes que estava 
perjudicant a la quantitat de captures. Domingo va insistir que la prioritat està a garantir la seguretat dels veïns i preservar 
la pesca i el turisme, "anem a anteposar-ho davant qualsevol empresa i davant qualsevol situació". També va lamentar que 
en el seu moment no se li consultés gens a ell ni a l'alcalde de Peníscola sobre aquest projecte. 
 
Font: 
Ecoticias (4 d’octubre de 2013) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/83976/noticia-medio-ambiente-proyecto-Castor-temblar-delta-Ebro 

Catalunya activa el pla d'emergències per sismes després dels tremolors pel projecte Castor 

El Sismicat, que només s'ha activat una vegada, en 2004, "serveix per dotar-nos d'aquells mecanismes de relació amb les 
autoritats locals i la població", explica el conseller Espadaler, que ha assenyalat que els tremolors són conseqüència d'una 
activitat industrial. 
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El conseller d'Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha anunciat aquest dijous dia 4 d'octubre, l'activació en fase 
d'alerta del Pla Especial d'Emergències Sísmiques a Catalunya (Sismicat), després dels tremolors dels últims dies relacionats 
amb el projecte Castor. Ho ha explicat en declaracions als mitjans després de reunir-se a Alcanar (Tarragona) amb els 
alcaldes de municipis de la província afectats pels sismes. Encara que ha admès que encara no es donen les condicions per 
activar la fase d'alerta del Sismicat, ha justificat que la conselleria prefereix "pecar de zel" i tenir a punt els mecanismes 
d'actuació que preveu el pla quan està activat. 

"Serveix per dotar-nos d'aquells mecanismes de relació amb les autoritats locals i la població i per donar-nos la cobertura 
que necessitem per afrontar aquest episodi", ha argumentat el conseller. Espadaler ha explicat que els tremolors són 
conseqüència d'una activitat industrial, i ha demanat la informació de tota la gestió realitzada fins ara pels gestors del 
projecto Castor. "És de crucial importància", ha sentenciat el conseller, que considera que aquesta informació ajudarà a 
explicar millor la situació. 

Font: 
La Vanguardia (3 d’octubre de 2013) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20131003/54388388632/activado-plan-emergencias-seismos-temblores-proyecto-
castor.html 

TES acull als principals experts europeus en contaminació acústica 

La xarxa europea de referència en soroll està treballant per desenvolupar un model de càlcul de previsió de nivells 
d'impactes acústics. També estudia mecanismes i criteris de control per fer un seguiment del nivell d'implantació dels plans 
d'acció contra el soroll. 

La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va obrir a Barcelona el 26 de setembre passat, la trobada 
anual dels centres nacionals europeus de referència en soroll - EIONET NATIONAL REFERENCE CENTRES FOR NOISE - que 
col·laboren amb l'Agència Europea de medi ambient (EEA). En aquestes trobades, els diferents representants que cada estat 
membre designa per participar en la EEA en matèria de contaminació acústica es reuneixen i debaten temes relacionats amb 
el soroll. 

Durant la seva intervenció, Farran va lloar la Directiva europea sobre avaluació i gestió del soroll ambiental dient que "és un 
encert quant a filosofia i objectius, introduint la necessitat d'avaluar la qualitat acústica lligada a la població exposada a 
determinats nivells de soroll i l'obligació de planificar les accions a emprendre per a la millora de la qualitat a anys vista, 
única manera possible d'afrontar problemàtiques complexes". No obstant això, va voler posar sobre la taula les dificultats 
que es troben les administracions a l'hora d'implantar-la, i per això va demanar als representants de la Comissió Europea 
que es marquessin metes concretes i temporalizadas. En aquest sentit, els va suggerir que assenyalessin una meta de 
reducció anual del percentatge de població sotmesa a determinats nivells de soroll, tenint en compte la realitat i les 
característiques de cada regió.  

Per la seva banda, els representants de la Comissió Europea van 
admetre que ja estan treballant en la revisió de la Directiva.  
Durant la trobada de la xarxa EIONET, els tècnics en contaminació 
acústica van tractar, entre altres temes, el desenvolupament d'un 
model de càlcul de nivells en els quals treballen perquè sigui una 
referència per a tots els Estats membres i ho utilitzin en l'elaboració 
dels mapes estratègics de soroll. 
 
Els representants de la Comissió Europea van anunciar que, a partir 
del mes de juny de l'any proper, tots els països de la UE hauran 
d'utilitzar aquest model de càlcul de manera obligatòria. 
Els tècnics van debatre també sobre l'execució dels plans d'acció 
contra el soroll. Una vegada realitzats els mapes estratègics de 
soroll, amb la informació de la distribució dels nivells de soroll i la 
població afectada, és necessari establir les accions correctores i 
preventives per aplicar un pla d'acció per millorar els nivells de la 
contaminació acústica de les grans ciutats i la derivada de les grans 
infraestructures. 

Cada país estableix a quin nivell de detall s'arriba pel que fa a les mesures aplicades. Des de l'Agència Europea de Medi 
ambient estan estudiant què mecanismes i criteris de control i seguiment es podrien aplicar per fer un seguiment. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (26 de setembre de 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=220349&idioma=0&departament=45&canal=46 
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Agricultura decomissa 56 ocells vius capturats amb arts prohibits 
 
El cos d'Agents Rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Mitjà Natural ha dut a terme a 
l’Ametlla de Mar (Tarragona) una nova actuació contra la caça de fringílids que va acabar amb el decomís de 56 ocells i les  
arts il·legals utilitzades. 

  
L'actuació es va fer mentre els agents assistien a una incidència oberta al telèfon 
112 per a la recollida d'un au ferida en una zona de penya-segats d'aquest 
municipi costaner. Durant la recollida, van escoltar un cant d'ocells que va aixecar 
la sospita dels agents. Seguint el reclam, van arribar al costat d'una parcel·la de la 
urbanització Roques Daurades. Una vegada en el lloc, van identificar una persona   
amb una desena de reclams (ocells) engabiats que envoltaven la xarxa japonesa 
disposada per capturar més ocells. 
 
A continuació, van descobrir que dins d'un magatzem en la mateixa finca hi havia 
un total de 46 aus més engabiades. Entre les aus, que van ser decomissades en 
dipòsit, hi ha caderneres, verdums, garrafons i passarells. 
 
Pel que fa a l’art prohibit comissat, es tracta d’una xarxa japonesa de 12 metres 
de longitud. La persona que va ser sorpresa va ser denunciada. 

 
Aquesta actuació contra la caça il·legal de fringílids se sumeixi a les ja realitzades en pocs dies en altres municipis del Baix 
Ebre, en concret a Bítem, Camarles, El Perelló i Tortosa, que han comportat el decomís de reclams vius i arts prohibits i 
l'alliberament in situ de les aus capturades. Aquesta pràctica il·legal pot generar grans beneficis si es té en compte que un 
au té un preu de sortida d'entre 30 i 50 € i pot arribar a superar el miler d'euros. 
 
El mètode de captura amb xarxes japoneses és un art de caça prohibit perquè no és selectiu, no discrimina l'espècie a 
capturar, i, per tant, permet agafar tant una espècie cinegètica com una espècie protegida o un animal de companyia. A 
més, és un mètode que pot causar a l'animal un llarg sofriment, ja que la mort no es produeix de manera immediata. 
 
Font: 
Generalitat de Catalunya (9 de setembre de 2013) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=217389&idioma=0&departament=5&canal=6 

El Govern no autoritzarà el 'fracking' a Catalunya. Felip Puig avança que la Generalitat recorrerà si el Govern 
central autoritza les sol·licituds pendents en el Ministeri d'Indústria 

El Conseller d'empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, va afirmar el 16 de setembre passat que el Govern "descarta 
el 'fracking' com a tecnologia aplicable al territori català", i va avançar que durà a terme diverses modificacions normatives 
per impedir que s'utilitzi aquesta tècnica a Catalunya. 

Ho va dir al Parlament, en la comissió d'estudi sobre l'extracció 
d'hidrocarburs per fractura hidràulica-més coneguda com 'fracking'-, en la 
qual es constata que les úniques sol·licituds que actualment segueixen 
obertes estan en mans del Ministeri d'Indústria, ja que afecten municipis 
catalans i aragonesos. 

Va explicar que el Govern enviarà una carta al Ministeri per demanar que no 
autoritzi aquestes activitats, sol·licitades per una sola empresa, "almenys les 
que afecten al territori català", i ha avançat que la Generalitat presentarà un 
recurs si el Govern finalment les autoritza. 

Font: 
La Vanguardia (17 de setembre de 2013) 
http://www.lavanguardia.com/encatala/20130917/54386701180/govern-no-autoritzara-fracking-catalunya.html 
 
URV-CEDAT 

Oberta la convocatòria extraordinària Erasmus Pràctiques 

El dia 1 d'octubre es va obrir la Convocatòria extraordinària Erasmus Pràctiques 2013-14. L'objectiu d'aquesta convocatòria 
és oferir als estudiants, tant de grau com de màster, l'oportunitat d'accedir a les places que han quedat vacants per al curs 
2013-14. Aquest programa té per objecte concedir ajudes econòmiques destinades a cobrir una part de les despeses de 
desplaçament, manutenció i allotjament per realitzar estades de pràctiques en empreses o un altre tipus d'entitats a 
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l'estranger. La durada de les estades ha de ser d'entre 3 i 12 mesos. Com a novetat, en aquesta convocatòria es permetrà 
que les pràctiques es realitzin a qualsevol país del món, i no només als països participants del programa Erasmus. El termini 
per presentar les sol·licituds de l'ajuda finalitza el 21 d'octubre. 

Font:  
 
URV (2 d’octubre 2013) 
http://www.urv.cat/mobility/erasmus/conv_mob_practiques2013.html 

Conferencia “Els tribunals ambientals a Xile” a càrrec de la Dra. Pilar Moraga 
 
El passat 7 d'octubre, a les 17h, a l'aula Seminari 1 del Campus Catalunya de la URV va tenir lloc la conferència “Els 
tribunals ambientals a Xile”, a càrrec de la Dra. Pilar Moraga, professora del Centre de Dret Ambiental de la Universitat de 
Xile. A l'acte, obert al conjunt de la comunitat universitària, van assistir essencialment els estudiants de màster i doctorat del 
CEDAT i alguns professors del centre. 
 
Font: 
URV-CEDAT (8 d’octubre de 2013) 
http://www.cedat.cat/?lang=es 

Trobada de benvinguda dels estudiants del màster universitari de Dret Ambiental de la URV 

El dilluns 7 d'octubre a les 19h tots els estudiants de primer i segon curs del Màster Universitari de Dret Ambiental, així com 
els estudiants de doctorat i professorat del CEDAT es van congregar a l'aula Seminari 1 del Campus Catalunya de la URV per 
donar la benvinguda al nou curs. La trobada, de caràcter informal, es va convocar amb l’objectiu de donar a conèixer als 
nous estudiants del màster tots els membres de la comunitat CEDAT, així com el funcionament del centre i les activitats que 
s'han desenvolupat al llarg d'aquests anys i que es van a anar desenvolupant en el futur. Aquest acte va servir també per 
donar a conèixer l'activitat que exerceix l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona, actualment 
coordinada per Andreia Taboada (presidenta), Thays Ricarte (vicepresidenta) i Jerónimo Basilio (tresorer). 
 
Font: 
CEDAT (8 d’octubre 2013) 
http://www.cedat.cat/?lang=es 

Lectura de Tesi doctoral sobre l'ús privatiu d'aigües a Espanya i Xile 

El passat 7 d'octubre a les 11h es va celebrar a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques, l'acte de lectura de 
tesi doctoral de la Sra. Carolina Riquelme Salazar, exalumna del Màster Universitari en Dret Ambiental i doctoranda del 
Departamente de Dret Públic de la URV, tutoritzada per la Dra. Lucía Casado Casado. 

Amb el títol “El dret a l'ús privatiu de les aigües a Espanya i Xile. Un estudi de dret comparat”, la tesi esmentada té per 
objecte l'anàlisi del dret a l'ús privatiu de les aigües i la seva configuració com un dret real d'aprofitament en els 
ordenaments jurídics d'Espanya i de Xile. L'autora duu a terme un estudi de Dret comparat sobre el règim jurídic aplicable 
als drets d'aprofitament de les aigües en un model centralitzat – el d'Espanya – i en un model descentralitzat – el de Xile –, 
atès que conformen sistemes obertament contraposats, trobant-se cadascun d'ells en l'extrem de les seves respectives 
categories, amb la finalitat última d'albirar les seves fortaleses i debilitats. 

El tribunal de l'acte, compost pel Dr. Santiago Álvarez Carreño, la Dra. Anna Pallarès i la Dra. Pilar Moraga, va atorgar a la 
tesi la qualificació d'excel·lent cum laude. 

Font: 
CEDAT (8 d’octubre 2013) 
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=agenda/acto014904.htm 

Estades d'investigadors estrangers al CEDAT 
 
Durant els propers mesos el CEDAT comptarà amb la presència de dos investigadors visitants 
procedents d'universitats estrangeres, que han escollit aquest centre per realitzar una estada 
temporal de recerca i/o docència. 

El Sr. Steven Weissman, professor i Director del Energy Program, Center for Law, Energy & the 
Environnment de la Berkeley Law University of Califòrnia, va estar compartint docència al costat 
del Dr. Endrius Cocciolo (profesor del CEDAT) en la assignatura de Dret d'Energia que 
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s'imparteix en el primer semestre del Màster Universitari en Dret Ambiental. El professor de Califòrnia, que ja va visitar el 
CEDAT en 2012 per participar en un seminari sobre la regulació del canvi climàtic i el cotxe elèctric en la UE i a EUA, estarà 
a Tarragona durant els propers mesos, en el marc del programa de beques fullbright.  

A més de la seva experiència com a professor de Dret de l'Energia a les universitats de Berkeley, Vermont i Lewis and Clark, 
el Sr. Weissman compta amb una basta experiència professional en el sector públic, especialment en l'àmbit de l'energia, 
entre la qual cal destacar la seva extensa carrera en la Califòrnia Public Utilities Commission; l'activitat exercida com a 
Principal Consultant de la Califòrnia State Assembly's Committee on Natural Resources; el seu pas pel Local Government 
Commission; així com, la seva pertinença al mediation panell for the O.S. District Court, Northern District of Califòrnia. 
 
El Doctor Aguinaldo Alemar de la Universidade Federal de Uberlândia (Brasil), estarà realitzant una 
estada de recerca al CEDAT durant els propers dos mesos amb la finalitat d'aprofundir en el seu 
estudi sobre la sobirania de l'Estat des de la perspectiva de la responsabilitat per danys ambientals 
transfronterers. Llicenciat i màster en Dret, en 2006 el professor Alemar va obtenir el seu títol de 
doctorat a l'àrea de geografia de la Universidade Federal de Uberlândia amb la tesi “Geopolítica dónes 
águas: o Brasil i o Direito fluvial internaciona”. Actualment exerceix la seva activitat acadèmica a l'àrea 
de Dret Internacional Públic, amb especial atenció al Dret Internacional del Medi ambient i al Dret 
Internacional Fluvial. És professor d'aquestes àrees (Dret Internacional Públic i Dret de Medi ambient) 
en grau i màster respectivament, a la mateixa universitat.     
 
Font:  
CEDAT (4 d’octubre 2013) 
http://www.cedat.cat/?lang=es 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
 
Reglament (UE) nº 944/2013 de la Comissió de 2 d'octubre de 2013 que modifica, a l'efecte de la seva 
adaptació al progrés científic i tècnic, el Reglament (CE) nº 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, 
sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles (Text pertinent a l'efecte de l’EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 261 de 03.10.2013, p. 5/22.  
http://www.boe.es/doue/2013/261/L00005-00022.pdf 
 
Resolució del Parlament Europeu, de 24 de maig de 2012, sobre Una Europa que utilitzi eficaçment els 
recursos (2011/2068(INI) 
 
Per a més informació:  
DOUE L 264 de 13.09.2013, p. 59/68.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:264E:0059:0068:ES:PDF 
 
Resolució del Parlament Europeu, de 20 d'abril de 2012, sobre Les dones i el canvi climàtic (2011/2197(INI). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 258 de 07.09.2013, p. 91/99.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0091:0099:ES:PDF 
 
Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la prevenció i la gestió de la introducció i 
propagació d'espècies exòtiques invasores. 
 
Per a més informació:  
Comisión Europea - Bruselas, 09.09.2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0620:FIN:ES:PDF 
 
Correcció d'errors del Reglament (UE) nº 622/2012 de la Comissió, d'11 de juliol de 2012, pel qual es 
modifica el Reglament (CE) nº 641/2009 quant als requisits de disseny ecològic aplicables als circuladors 
sense premsaestopes independents i als circuladors sense premsaestopes integrats en productes. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 240 de 07.09.2013, p. 39.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:240:0039:0039:ES:PDF 
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Espanya: 
 
Reial decret 739/2013, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica 
de Ceuta. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 237 de 03 d’octubre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10270.pdf 
 
Reial decret 740/2013, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica 
de Melilla. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 2375 de 03 d’octubre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10271.pdf 
 
Ordre AAA/1783/2013, d'1 d'octubre, per la qual es modifica l'annex 1 del Reglament per al 
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, aprovat per 
Reial decret 782/1998, de 30 d'abril. 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 237 de 03 d’octubre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10272.pdf 
 
Correcció d'errors de les Esmenes de 2011 a l'annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni 
Internacional per prevenir la contaminació pels bucs, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Inclusió de regles 
sobre l'eficiència energètica dels bucs en l'Annex VI del Conveni MARPOL) adoptades a Londres el 15 de juliol 
de 2011 mitjançant la Resolució MEPC.203(62). 
 
Per a més informació:  
BOE, núm. 238 de 04 d’octubre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10323.pdf 
 
Catalunya: 

Ordre AAM/231/2013, de 27 de setembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits disponibles de les 
ajudes destinades a l'execució de programes de sanitat animal convocades per l'Ordre AAM/199/2013, de 8 
d'agost. 

Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6473 de 4 d’octubre de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6473/1318406.pdf 
 
Decret 229/2013, d'1 d'octubre, de concessió de guardons pel reconeixement d'actuacions a favor del sector 
pesquer català per a l'any 2013. 

Per a més informació:  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6472 de 03 d’octubre de 2013 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6472/1318185.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA  

Unió Europea: 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 
Consell sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle [COM(2012) 643 final — 2012/0305 (COD)]. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 271 de 19.09.2013, p. 138/142.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0138:0142:ES:PDF 
 
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «L'economia verda — Fomentar el 
desenvolupament sostenible a Europa» (Dictamen d'iniciativa).  
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Per a més informació:  
DOUE L 271 de 19.09.2013, p. 18/22. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0018:0022:ES:PDF 
 
Decisió d'Execució de la Comissió de 10 de setembre de 2013 relativa a l'aprovació del sistema d'encapsulació 
del compartiment del motor Daimler quan tecnologia innovadora que permet reduir les emissions de CO2 dels 
turismes nous, de conformitat amb el Reglament (CE) nº 443/2009 del Parlament Europeu i del Consell (Text 
pertinent a l'efecte de L’EEE). 
 
Per a més informació:  
DOUE L 242 de 11.09.2013, p. 12/16. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:242:0012:0016:ES:PDF 
 
Decisió de la Comissió de 5 de setembre de 2013 relativa a les mesures nacionals d'aplicació per a 
l'assignació gratuïta transitòria de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle conformement a l'article 11, 
apartat 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 
Per a més informació:  
DOUE L 240 de 07.09.2013, p. 27/35. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:240:0027:0035:ES:PDF 

Espanya: 

Sentència del Tribunal Suprem de 17 de setembre 2013 (Sala civil, Secció 1ª. Ponent: Francisco Marin 
Castan). Resum: Recurs de cassació per interès de cassació contra Sentència recaiguda en judici ordinari en 
el qual s'exercita acció declarativa de domini, tramitat en atenció a la quantia en la qual aquesta és inferior a 
600.000 euros.- Inadmissió del recurs de cassació per inexistència d'interès de cassació per oposició a la 
jurisprudència del TS (art. 483.2.3º LEC, en relació amb l'art. 477.2.3 LEC), ja que el recurs es funda en fets 
diferents als declarats provats en la sentència recorreguda i no afecta a la seva "ràtio decidendi". 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6850435&links=medio%20
ambiente&optimize=20131002&publicinterface=true  
 
Sentència del Tribunal Suprem de 17 de setembre 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: Wenceslao 
Francisco Olea Godoy). Resum: Expropiació. Preu just de concessió minera per a construcció del Polígon 
Esperit Sant II, en el terme municipal de Cambre (la Corunya). 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6849899&links=ambiental
&optimize=20131001&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Suprem de 18 de setembre 2013 (Sala del Contenciós, Secció 6ª. Ponent: Juan Carlos 
Trillo Alonso). Resum: Expropiació forçosa. Via de fet. Superfície inundada en la ria d’Arosa. No s'aprecia 
privació singular dels terrens propietat dels recurrents. 
 
Font: 
CENDOJ  
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6849903&links=medio%20
ambiente&optimize=20131001&publicinterface=true 
 
Catalunya: 
 
Sentencia nº249/2013 de l'Audiència Provincial de Tarragona de 21 de juny de 2.013. Secció Penal 4ª. Recurs 
número 381/2013. Ponent D. Javier Hernández García. Delicte contra l'ordenació del territori; principi 
d'intervenció mínima; ben jurídic protegit; antijuridicitat material; concepte “no autorizable”; autorització 
futura; desestimatòria.  
 
Per a més informació: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6822385&links=medi%20
ambient&optimize=20130819&publicinterface=true 
 
ARTíCLES 
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The Art of Implementation. Gender Strategies Transforming National and  Regional Climate Change Decision 
Making. 
Towards a Post-Oil Civilization. Yasunization and other initiatives to leave fossil fuels in the soil. 

Problemes competencials derivats de la Llei 40/2010 d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. 

Els tribunals ambientals a Xile. Un avanç cap a la implementació del dret d'accés a la justícia ambiental? 
La contaminació per diésel afecta a la capacitat de les abelles de detectar l'olor de les flors. 

 
PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
Capítols de llibre i articles en revistes 
 
Borràs Pentinat, S., “El derecho a un medio ambiente en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, 
en Annoni, A. (Organizadora), Direito Internacional dos direitos humanos. Homenagem à Convenção Americana de Direitos 
Humanos, Sao Paulo: Grupo Conceito, 2012, pp.223-256. 
Villavicencio Calzadilla, P., “Oportunidades y desafíos de la captura y almacenaje de CO2 en formaciones geológicas con 
actividades de proyectos del MDL”, en Giles Carnero, R. (Coord.), Cambio climático, energía y Derecho internacional: 
Perspectivas de futuro, Pamplona: Thomson-Reuters-Aranzadi, 2012. 
Cardesa Salzmann, A., “Constitucionalising Secondary Rules in Global Environmental Regimes: Non-Compliance Procedures 
and the Enforcement or Multilateral Environmental Agreements”, en Journal of environmental law, Vol. 24, No.1, 2012, pp. 
103-132. 
Fuentes i Gasó, J. R., “Aspectos controvertidos sobre el ejercicio de funciones de control e inspección en materia de 
protección del medio ambiente por parte de las entidades colaboradoras”, en Civitas. Revista española de derecho 
administrativo, No. 154, 2012, pp. 343-360. 
 
PUBLICACIONS D’ADQUISICIÓ RECENT 
Menéndez Rexach, Ángel (dir.). Planificación y gestión del agua ante elcambio climático: experiencias comparadas y el caso 
de Madrid. Madrid: La Ley, 2012. 
Vogel, Joseph Henry. The economics of the Yasuní initiative: climate change as if thermodynamics mattered. London; New 
York: AnthemPress, 2010. 
Trouwborst, Arie. Precautionary Rights and duties of States. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 
Magdaleno Mas, Fernando. ¿Debe el agua de los ríos llegar al mar?: Una gestión medioambiental del agua en España. 
Madrid: Catarata: Fundación Alternativas cop., 2011. 
List, John A; Price, Michael K (ed.). Handbook on experimental economics and the environment. Northampton, MA: Edward 
Elgar Pub., 2013. 
Villar Ezcurra, Marta. Cambio climático, fiscalidad y energía en los Estados Unidos. Una batería de ejemplos a considerar. 
Cizur Menos, Navarra: Civitas, 2012. 
Muñoz Amor, María del Mar (coord.). Agenda Local 21 como instrumento de revalorización local. Las Rozas, Madrid: El 
Consultor de los Ayuntamientos, 2013. 
Muñoz Conde, Francisco. Manual de derecho penal medioambiental. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
 
AGENDA  

Cicle “El medi ambient al cinema: entre la ficció i el documental” a l'aula de Cinema de la URV 

Ja ha començat el nou curs acadèmic i l'aula de Cinema de la URV comença les seves activitats organitzant, un any més, un 
nou cicle inicio de noves experiències amb projeccions, debats i altres activitats per continuar aprenent i gaudint del cinema. 
El primer cicle es durà a terme durant tot el mes d'octubre i versarà sobre el medi ambient al cinema: entre la ficció i el 
documental. En aquest cicle es projectaran els següents films: 
Dimecres 2 d'octubre - CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE (The soylent green) (1973) de Richard Fleischer (97’) 
Dimecres 9 d'octubre - KOYAANISQATSI (1983) de Godfrey Reggio (86’) 
Dimecres 16 d'octubre - UN LUGAR EN EL MUNDO (1992) d'Adolfo Aristarain (120’) 
Dimecres 23 d'octubre - L'HORA 11 (The 11th hour) (2007) de Nadia Conners I Leia Conners Petersen (95’) 
Dimecres 30 d'octubre - DEBAT final d'anàlisi del tema i dels films projectats. 
Totes les projeccions i el debat es fan a l'aula 407 del Campus Catalunya de la URV a les 19 hores. 
 
Data: Tots els dimecres d’octubre a les 19h 
Lloc: Aula 407 del Campus Catalunya de la Facultat de Ciències Jurídiques URV 
Organitza: Club de Cinema URV 
 
Per a més informació:  
http://clubcineurv.blogspot.com.es/ 
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Col·loqui de medi ambient: "La naturalesa com a subjecte de dret a l'Equador”  
 
Dimarts que ve 22 d'octubre es reprendran els col·loquis de medi ambient que al llarg de tots els anys, de forma regular, ha 
anat organitzant l'Associació d'Alumnes i Exalumnos de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT). En aquesta ocasió, el 
col·loqui anirà a càrrec de Fred Larreategui i Pablo Ramírez, estudiants equatorians de segon curs del Màster en Dret 
Ambiental de la URV, els qui analitzaran la consideració de la naturalesa com a subjecte de dret en l'actual règim jurídic 
d'Equador. 
 
Data: dimarts 22 d’octubre de 2013 a les 18,30h  
Lloc: Aula Seminari 1 Campus Catalunya de la Facultat de Ciències Jurídiques URV 
Organitza: AAEDAT  
 
Per a més informació:  
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php 

Oberta la inscripció a la V Setmana Europea de la Prevenció de Residus 

La V Setmana Europea de la Prevenció de Residus tindrà lloc del 16 al 24 de novembre. Té com a objectiu la sensibilització 
sobre la prevenció de residus. 
A Catalunya generem 1,35 kg de residus per persona i dia. La novetat d'aquesta edició és que el 16 de novembre se 
celebrarà el Dia de la Reutilització. 
La participació és per a empreses, associacions, administracions públiques, escoles, universitats, cooperatives, etc. que 
presentin una acció en la V Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Les accions poden tenir diversos formats: projecte 
per millorar la gestió interna (envasos, paper, balafiament alimentari...) , punt d'informació, jornada de portes obertes, 
exposició, concurs d'idees, tallers de reparació, comprats de segona mà, etc . 
 
Arreu d’’Europa, i durant una mateixa setmana, es promourà un missatge conjunt: "El millor residu és el que no es 
produeix", organitzant activitats destinades al gran públic o als propis treballadors de l'entitat organitzadora . 
 
La novetat d'aquesta edició és que, en el marc de la Setmana, se celebrarà el Dia de la Reutilització, el 16 de novembre. 
 
Participar en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una bona oportunitat per posar en valor i difondre iniciatives 
existents o desenvolupar nous projectes que permetin reduir la generació de residus i les accions més innovadores podran 
optar a participar en el Premi Europeu de Prevenció de Residus. 
 
Per inscriure's cal emplenar aquest Formulari Inscripció (obert fins el 4 de novembre). 
 
Data: 16 al 24 de novembre.  
Data d’inscripció: fins el 4 de novembre de 2013 
Organitza: Agència Catalana de Residus 
 
Per a més informació:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.44d9c7aba66dc31e624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=f03506a64868b210V
gnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f03506a64868b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&conten
tid=2040f7ec8a410410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD#MesInfo 

11ª Jornada de Prevenció de Residus-Conferencia Internacional. Més enllà de la prevenció de residus, cap a 
una economia circular 

El proper 14 de novembre, a l’Auditori de Barcelona, se celebrarà la “11ª Jornada de Prevenció de Residus-Conferència 
Internacional” que tindrà com a tema central la idea d'una economia circular que vagi més enllà de la simple prevenció de 
residus. La jornada constarà de tres sessions. En la primera, s'abordarà la dimensió climàtica de la gestió dels residus. En 
la segona, s'abordarà la gestió dels residus des d'una perspectiva econòmica. En la tercera sessió es tractarà l'objectiu 
d'encaminar-se cap a una economia circular. 
La jornada se celebrarà el dia abans de l'Assemblea General de l’ACR que tindrà lloc el divendres 15 de novembre. Es vol 
oferir als assistents a la jornada l'oportunitat d'assistir a l'Assemblea del dia 15. Per a això, s'ha d'enviar un email a  
info@acrplus.org, indicant el seu nom complet, càrrec, organització i detalls de contacte. Aforament limitat; Obert a tot el 
públic però amb prioritat per als membres del ACR +. 

Data: Dijous 14 de novembre de 2013, de 9,15 a 17,30h 
Lloc: Auditori de Barcelona 
Organitza: Agència de Residus de Catalunya  
 
Per a més informació:  
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http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Agenda/2013/11-14%2011%20Jornada 

Ciència versus política del canvi climàtic: dos mons que no s'escolten? 

La xerrada serà el punt de partida de les activitats del cicle dedicat al canvi climàtic. Es proporcionaran, tant les evidències 
científiques més recents al voltant de la realitat del canvi climàtic induït per l'home, com les seves causes i impactes 
associats, alhora que es plantejarà la dicotomia que hi ha entre les aclaparadores evidències del canvi climàtic i la 
incapacitat política per acordar les mesures per minimitzar els efectes. 

La xerrada anirà a càrrec de Manola Brunet Índia, doctora en Climatologia per la Universitat de Barcelona, professora titular 
del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i acadèmica visitant a la Unitat de Recerca del Canvi 
Climàtic de la School of Environmental Sciences de la Universitat de East Anglia (Norwich, Regne Unit) des del 2005. Des del 
2009 és la directora del Centre en canvi Climàtic (C3) de la URV. És una reconeguda experta internacional en dades i 
observacions climàtiques, raó per la qual ha estat cridada per organismes internacionals com la United Nations Framework 
Convention on Climate Change o el Global Climate Observing System per participar en la identificació de les deficiències en 
els sistemes d'observació del clima i en el coneixement de la variabilitat i el canvi climàtic a escala global, i per dissenyar les 
estratègies que possibilitin omplir els buits de coneixement. 

Data: Dimecres 23 d’octubre a les 19h 
Lloc: Espai Jove Kesse. C/ de Sant Antoni Maria Claret, 12-14, Tarragona 
Organiza: Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració del CEDAT i la URV  
 
Per a més informació:  
http://www.tarragona.cat/cooperacio/conselleria/que-fem-1/COOP_11.pdf 

Xerrada: “Les migracions induïdes pel canvi climàtic” 

Els impactes del canvi climàtic estan relacionats amb les migracions humanes, s'espera que canvis del nivell del mar, 
alteracions en la freqüència, intensitat i durada de les sequeres, inundacions, onades de calor i de fred i altres fenòmens 
extrems facin que les condicions de vida de moltes persones, sobretot als països més empobrits, es vegin tan perjudicats 
que s'hagin de desplaçar a destinacions més favorables. 

Són moltes aquestes persones? S'hauran d'esperar onades de refugiats? Quins són les regions més vulnerables? Són 
aquestes regions les responsables del canvi climàtic? Com s'han de denominar a aquestes persones? La xerrada anirà a 
càrrec de Beatriz Felipe, llicenciada en Ciències Ambientals i investigadora predoctoral del Centre d'Estudis de Dret 
Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili. 

Data: 6 de novembre de 2013, a les 19h 
Lloc: Espai Jove Kesse. C/ de Sant Antoni Maria Claret, 12-14, Tarragona 
Organiza: Ajuntament de Tarragona con la colaboración del CEDAT y la URV  

Per a més informació:  
http://www.tarragona.cat/cooperacio/conselleria/que-fem-1/COOP_11.pdf 

 
Taller: “La petjada de carboni” 
 
L'objectiu del taller és donar a conèixer el concepte de la petjada de carboni i el fet que totes les nostres activitats diàries 
(com vivim, com consumim, què consumim, com ens movem, etc.) produeixen gasos d'efecte hivernacle, cosa que també 
significa que les possibilitats que tenim de reducció de les nostres emissions en la nostra vida quotidiana són pràcticament 
infinites. Encara que, de vegades, veurem que no depèn només de nosaltres, sinó que per aconseguir combatre certes fonts 
de gasos d'efecte hivernacle fa falta una voluntat política i esforços en comú. 

Data: 16 de novembre a las 17h 
Lloc: Espai Jove Kesse. C/ de Sant Antoni Maria Claret, 12-14, Tarragona 
Organitza: Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració del CEDAT i la URV  

Per a més informació:  
http://www.tarragona.cat/cooperacio/conselleria/que-fem-1/COOP_11.pdf 

 
“Som Energia” 
  
“Som Energia” és una cooperativa, sense ànim de lucre, de consum i producció d'energia verda, que reuneix a persones 
amb la voluntat de canviar el model energètic actual i treballar junts per aconseguir un model 100% renovable. 



 
25

El projecte de creació de “Som Energia” va prendre forma durant la primavera del 2010 quan un grup de persones 
vinculades a la Universitat de Girona van veure la necessitat de reproduir experiències reeixides en altres països europeus 
per promoure la participació de la ciutadania en un canvi de model energètic. 

Al setembre de 2013, la cooperativa disposa de gairebé 9.800 socis i sòcies de tot el territori, dels quals la pràctica totalitat 
han contractat el subministrament d'energia elèctrica amb la cooperativa, i consumeixen energia 100% verd. 

D'altra banda, s'han dut a terme un total de set projectes propis de generació d'energia renovable, que generen anualment 
les necessitats energètiques per unes 1.200 famílies, amb un cost d'inversió de tres milions i mitjà d'euros. 

Aquests projectes s'han dut a terme íntegrament amb petites aportacions voluntàries d'uns tres-mil socis i sòcies, sense 
aportacions d'entitats bancàries. 

Data: 20 de novembre a las 19h 
Lloc: Espai Jove Kesse. C/ de Sant Antoni Maria Claret, 12-14, Tarragona 
Organitza: Ajuntament de Tarragona con la col·laboració del CEDAT i la URV  

Per a més informació:  
http://www.tarragona.cat/cooperacio/conselleria/que-fem-1/COOP_11.pdf 

On queda el canvi climàtic a l'era del canvi climàtic? 
 
Després d'uns anys en què els mitjans i els governs anunciaven la importància de la lluita contra el canvi climàtic, sembla 
que avui ha desaparegut d'escena. S'ha resolt el problema? I si no s'ha resolt, per què raons ha desaparegut? Era realment 
tan urgent i tan important? Què s'ha de fer ara?  
La xerrada anirà a càrrec de Pablo Cotarelo, enginyer de mines especialitzat en energia i combustibles, observador dels cims 
de Nacions Unides sobre el canvi climàtic entre 2005 i 2009, és autor de “Els conflictes socials del canvi climàtic” i membre 
d'Ecologistes en Acció. 
 
Data: 27 de novembre a las 19h  
Lloc: Espai Jove Kesse. C/ de Sant Antoni Maria Claret, 12-14, Tarragona 
Organitza: Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració del CEDAT i la URV  

Per a més informació:  
http://www.tarragona.cat/cooperacio/conselleria/que-fem-1/COOP_11.pdf 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


