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El màster de dret ambiental en procés de transformació 

En el curs acadèmic que comença aquest més, la formació del CEDAT experimenta un procés de transformació en 
profunditat. El buc insígnia del Centre, el màster en dret ambiental, que des de fa més de deu anys ha anat generant titulats 
especialitzats en el marc d’un projecte d’excel·lència i presència internacional, passa a oferir-se de forma virtual. 

Les transformacions tecnològiques recents, en l’àmbit de la docència, així com els costos associats a la presencialitat, en una 
situació econòmica que erosiona les oportunitats de molts titulats amb talent, han aconsellat fer el trànsit cap a la 
virtualització, amb l’objecte de facilitar a l’estudiant el seguiment del màter, així com d’aprofitar les possibilitats que ofereix 
l’ensenyament virtual. 

D’aquesta manera, el CEDAT intenta oferir un programa competitiu i de qualitat, en línia amb els assoliments més rellevants 
des del punt de vista de les tècniques docents virtuals. El procés de virtualització, tanmateix, no s’ha limitat a un canvi 
metodològic, sinó que ha implicat, així mateix, una revisió del programa, amb l’objectiu de proporcionar-li més consistència, 
preservant els elements més destacats que han contribuït al prestigi del màster, com la seva exhaustivitat projectada al llarg 
de dos cursos acadèmics, o la preocupació equilibrada entre el coneixement bàsic i el coneixement aplicat. 

L’esperança del CEDAT és que aquesta nova versió del màster continuï essent atractiva per al públic internacional, com ho 
ha estat fins a aquest moment, i millori les possibilitats dels professionals en actiu per seguir el programa. Esperem que els 
esforços invertits en la millora del programa trobin recompensa. 
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Internacional: 

Com convertir CO2 en Omega 3 per alimentar peixos 

Un projecte per convertir el diòxid de carboni capturat de l'atmosfera en aliment per a peixos de piscifactoria va a posar-se a 
prova a Noruega. 

La idea és produir àcids grassos Omega 3 a partir d'algues 
que creixeran exposades a un corrent de CO2. 

Però la nova tècnica pot absorbir els gasos responsables de 
l'escalfament global i alhora oferir una font sustentable 
d'aliment per a peixos, que suposen la més important 
exportació de Noruega després del petroli i el gas, en una 
indústria valorada en més En els fiords noruecs es produeix 
al voltant del 60% de tots els salmons de viver al món. 

I aquesta activitat està en alça, amb un creixent gana 
mundial per l'aqüicultura. De fet, les prediccions actuals 

indiquen que els vivers de peixos reemplaçaran la pesca tradicional dins de molt pocs anys. No obstant això, un dels majors 
desafiaments per al creixement d'aquesta indústria és el subministrament dels àcids grassos Omega 3. Els peixos 
normalment acumulen aquests químics en ingerir algues, fitoplàncton o altres peixos més petits. Però els peixos de vivers, 
que creixen en grans nombres tancats en xarxes, no són capaços d'obtenir Omega 3 per si mateixos, així que han de rebre’l 
com a suplement en la seva alimentació. Com a resultat, els preus han augmentat i no ha estat fàcil mantenir els 
subministraments. A més el Kril, capturat en Antàrtica, s'ha convertit en el focus d'interès de vaixells pesquers en anys 
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recents, la qual cosa causa preocupació per la sostenibilitat de l'espècie. 

CO2 pur 

Ara un consorci noruec format per algunes de les majors companyies d'aqüicultura està desenvolupant el projecte Omega 3, 
amb el suport d'O$1 milió del govern. La instal·lació serà construïda en el Centre de Tecnologia de Mongstad, l'establiment 
més gran del món dedicat a les tecnologies de captura i emmagatzematge de diòxid de carboni. 

El centre de Mongstad, creat en conjunt entre el govern i diverses empreses petrolieres, ha tingut una història accidentada. 
Està compost per dues plantes de captura de CO2 que poden eliminar 80.000 tones del gas d'una refineria propera i altres 
20.000 tones d'una planta elèctrica alimentada a gas. 

L'any passat, el govern noruec va anunciar que anava a cancel·lar l'establiment allí d'un complex a major escala de captura i 
emmagatzematge de diòxid de carboni. Però els promotors del projecte Omega 3 creuen que Mongstad és el lloc ideal per 
posar a prova la seva tecnologia. 

Piscifactoria a Noruega 

 

 

"Tenim un tanc per recollir CO2 i algues, barrejades amb alga de mar, a una temperatura d’aproximadament 25ºC", va 
explicar Svein Nordvick, de CO2BIO, la companyia creada per portar endavant el projecte. 

"Hi ha altres mètodes i tècniques, però en Mongstad tenim l'avantatge del CO2 pur, aigua de mar i vapor, així que 
l'oportunitat per desenvolupar això serà millor que altres llocs". 

Aquesta "sopa" calenta farà que les algues creixin ràpidament. Llavors es recol·lectaran, assecaran i processaran per obtenir 
el seu contingut de Omega 3. D'acord als impulsors d'aquest pla, una tona de CO2 produirà una tona d'algues a partir de les 
quals creuen que poden obtenir 300-400kg d'oli. Ells esperen augmentar això en els primers cinc anys del projecte. Llavors 
podran decidir si el procés és eficient en termes econòmics. 

"El CO2 és un problema per al clima i podem usar-ho per produir menjar", diu Nordvik. "Avui la major part de l'oli Omega 3 
es produeix a Perú i en altres països, i això no és sostenible". "La necessitat és d'aproximadament 100.000 tones, i això és 
una escala gran. L'objectiu del centre de prova és desenvolupar les tècniques i optimitzar la línia de producció perquè 
puguem decidir sobre la producció a gran escala". 

El problema del Omega 3 també va atreure l'atenció de científics britànics que planegen conrear una varietat genèticament 
modificada de la planta camelina amb la finalitat de produir un oli ric en àcids grassos. Entre ells s'inclouen el coure, 
l'alumini o el ferro, però també hi ha altres materials menys coneguts, com els "minerals rars", que els japonesos denominen 
com "les llavors de la tecnologia". Aquesta classe de materials ha estat objecte d'escrutini particular perquè conformen un 
ingredient vital de telèfons intel·ligents, cotxes híbrids, turbines eòliques, ordinadors i altres objectes. 

Font: 
BBC (22 de juliol de 2014) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/07/140717_ciencia_verde_co2_comida_peces_noruega_np.shtml 
 
 
Austràlia i Índia signaran pacte d'energia nuclear civil  
 
Els governs d'Austràlia i l'Índia preveuen signar la setmana propera un acord sobre energia nuclear civil, durant la visita que 

el primer ministre australià, Tony Abbott, efectuarà al país 
asiàtic per impulsar l'intercanvi bilateral, informen avui els 
mitjans locals. 
 
Austràlia, que posseeix les majors reserves d'urani 
conegudes, s'havia negat en el passat a comprometre's 
amb l'Índia en aquest sentit perquè no ha signat el 
Tractat de No Proliferació Nuclear, però Canberra va 
canviar d'opinió després d'un recent acord atòmic signat 
per Nova Delhi i Washington. 
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El primer ministre australià, que viatjarà acompanyat d'un grup empresarial, va dir avui que també impulsarà l'intercanvi 
bilateral en altres camps. “L'Índia és el cinquè mercat exterior d'Austràlia, on exportem béns per valor d'11.400 milions de 
dòlars australians (8.099 milions d'euros o 10.664 milions de dòlars), i existeix un potència per millorar la cooperació en 
recursos, ciència, tecnologia i educació”, va detallar Abbott, segons el diari “Sydney Morning Herald”. 
 
El governant, que es reunirà amb el seu homòleg indi, Narendra Modi, visitarà Nova Delhi i Bombai, dijous i divendres de la 
setmana propera. Dissabte, Abbott viatjarà a Malàisia, país amb el qual tenen un intercanvi comercial que ha pujat en els 
últims anys fins a 18.000 milions de dòlars australians (12.789 milions d'euros o 16.838 milions de dòlars). 
 
Font: 
EFE Verde (24 d’agost de 2014) 
http://www.efeverde.com/noticias/australia-e-india-firmaran-pacto-de-energia-nuclear-civil/ 

 
La policia de Brasil desarticula la “major banda de destructors” de 
l'Amazones 
 
La Policia Federal de Brasil ha anunciat la desarticulació en l'Estat de Pará (al 
nord del país) de la major "banda de destructors de la selva amazònica", els qui 
suposadament havien envaït enormes extensions de terres públiques, on havien 
cremat el boscatge, les havien parcel·lat i les havien venut il·legalment a 
grangers i agricultors. Els investigadors han valorat en uns 174 milions d'euros 
els danys ambientals que han causat. 
 
L'operació, desenvolupada fonamentalment a la ciutat de Novo Progresso (en 
una zona selvàtica recòndita), però s'estén per quatre Estats. L'Institut Brasiler 
de Medi ambient (Ibama) assegura que la banda desarticulada durant l'operació 
Castanheira havia arribat a destruir part del Parc Nacional de Jamanxin. 
 

El Ibama explica en una nota de premsa que han estat emeses 22 ordres de detenció, així com altres onze de presó 
preventiva, entre altres mesures. El centre de l'operació està en Novo Progresso, però també s'està desenvolupant en els 
Estats de Sâo Paulo, Paraná i Mato Grosso, en el sud del país. 
 
Aquest organisme públic, igual que la policia, considera que els detinguts "són actualment els majors desforestadors de 
l'Amazònia brasilera", i que la llista de crims que acumulen podria implicar-los fins a 50 anys de presidi. 
 
L'operació ha estat batejada com Castanheira (castanya en castellà), en al·lusió a l'arbre Bertholletia excelsa (també 
conegut com la nou de Brasil o castanya de Pará), una espècie protegida, símbol de l'Amazones. En l'operatiu han participat 
96 agents de la Policia Federal i 19 fiscals del Ibama. 
 
L'operació de la Policia Federal es produeix en plena campanya de les eleccions presidencials, en les quals s'ha produït la 
inesperada ascensió de l'ecologista i candidata pel Partit Socialista Brasiler (PSB), Marina Silva. Precisament, els grups 
ecologistes brasilers han alertat de forma reiterada contra la "impunitat" amb la qual actuen els desforestadors de 
l'Amazones. La destrucció d'aquest pulmó de la Terra va créixer un 28% durant l'any passat, segons l'organització 
Greenpeace. 
 
Font:  
El País (28 d’agost 2014) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/28/actualidad/1409214357_070074.html 

Llatinoamèrica va duplicar les emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'agricultura, segons l'ONU 

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) procedents 
de l'agricultura, tant de cultius com de ramaderia, s'han 
duplicat en els últims cinquanta anys i seguiran augmentant 
"si no es duu a terme un esforç major per reduir-les", segons 
va comunicar l'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i 
l'Agricultura (FAO). 
 
Amèrica llatina és la segona regió que genera més emissions 
agrícoles a nivell mundial, representant un 17% del total, 
només per darrere d'Àsia, amb un 44%. Les seves emissions 
agrícoles van créixer, entre 1961 i 2010, de 388 a més de 
900 milions de tones de diòxid de carboni equivalent, la 
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unitat de mesura que indica la possibilitat d'escalfament global de cada GEI. 
 
Per això, la FAO va destacar que és fonamental que "els governs fomentin l'absorció i retenció dels GEI, per avançar cap a 
models de producció sostenibles que ens permetin aconseguir la plena seguretat alimentària". 
 
Experts de 15 països de la regió es van reunir a San José de Costa Rica en un taller mesoamericà per què els Governs 
puguin crear inventaris d'emissions i plans de mitigació, que hauran de ser presentats a la fi de 2014 davant la Convenció 
Marc de l'ONU sobre Canvi Climàtic. 
 
Font: 
Noticas Ambientales (30 d’agost 2014) 
http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=MEDIO+AMBIENTE&id=3670 

Un jutge acusa a BP de “negligència greu” en l'abocament del Golf de Mèxic 

El jutge nord-americà encarregat de dirimir el grau de responsabilitat de les empreses implicades a l'explosió de la 
plataforma Deepwater Horizon en el Golf de Mèxic, que a l'abril de 2010 va causar el major abocament de cru a la història 
recent d'Estats Units, va concloure aquest dijous que la petroliera BP va cometre una “negligència greu” durant l'incident. 

Una decisió que, segons experts, podria implicar que l'empresa britànica haurà de pagar una multa en el rang més alt del 
calculat, de fins a 18.000 milions de dòlars (14.000 milions d'euros), tal com reclamaven el Govern federal i diversos dels 
estats i particulars afectats. BP en el seu moment havia proposat una penalització d'un màxim de 10.500 milions de dòlars 
(uns 8.000 milions d'euros). 

En les seves conclusions finals, el jutge federal Carl Barbier afirma des de Nova Orleans que BP haurà de pagar una “alta 
penalització” sota la Llei d'Aigua Neta atès que el vessament de cru va ser el resultat de la “greu negligència de BP i de la 
seva mala conducta intencionada”. 

El magistrat no escatima crítiques contra BP, a la qual acusa de “conducta temerària”, enfront de la merament “conducta 
negligent” de les altres empreses implicades en l'accident, Transocean i Halliburton. 

Segons la sentència de Barbier, la “culpa” en el desastre ecològic és 
majoritàriament de BP, a la qual assigna un 67% de culpa, enfront d'un 
30% de Transocean i un 3% per Halliburton. 

La decisió judicial va ser ràpidament contestada per BP, que va anunciar 
la seva intenció de “apel·lar immediatament” la decisió. 

“BP està en fort desacord amb la decisió emesa avui [per aquest dijous] 
per la Cort del Districte de Louisiana i apel·larà immediatament a la Cort 
d'Apel·lacions del Cinquè Circuit d'Estats Units”, va dir l'empresa en un 
comunicat des de Londres. 

Segons la petroliera, una revisió “imparcial” dels documents presentats durant el judici que es va celebrar en 2013 “no 
recolza la conclusió errònia aconseguida” pel jutge Barbier. 

A l'una, va anunciar que durant la propera fase, que començarà al gener de 2015 i durant la qual s'ha de fixar la multa a 
pagar, BP “tractarà de demostrar que la seva conducta mereix una penalització que sigui menor que el màxim aplicable”. 
Segons la Llei d'Aigua Neta en joc en aquest cas, la multa per contaminar és d'1.100 dòlars per barril vessat si es determina 
que el vessament va ser degut a negligència “simple”. El problema de BP és que si el jutge decideix que el grau de 
negligència va ser “greu”, com ha succeït ara, el preu a pagar per barril es quadruplica fins als 4.300 dòlars. 

Mentre que l'acusació afirma que durant el desastre ecològic es van vessar 4,2 milions de barrils, BP sosté que aquesta xifra 
està inflada i que el nombre de barrils que van acabar en les aigües del Golf de Mèxic no supera els 2,45 milions. 

L'eventual multa de fins a 18.000 milions de dòlars es remet exclusivament als danys ambientals provocats per l'accident 
d'abril de 2010. A la fi de 2012, BP ja va arribar a un acord amb el Departament de Justícia pel qual va accedir a pagar una 
multa de 4.500 milions de dòlars que li evitarà un procés penal. A més, la companyia també ha acceptat el pagament de fins 
a 42.000 milions de dòlars per la seva responsabilitat en l'accident, que a més de provocar el major desastre ecològic de 
l'última dècada, va causar la mort d'11 persones. 

Font:  
El País (04 de setembre 2014) 
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El segrest de l'Aigua a Xile 
 
D'aigua venim, i d'aigua som. Aigua en el cervell, vertiginós oceà que forja les rutes pels barquets del pensament i la 
imaginació. La vida va emergir dels oceans i de l'úter els cossos que l'animen. Aigua en les llàgrimes i aigua en les cèl·lules; 
cossos químicament germans del mar. Som aigua que pensa, aigua que riu, i aigua que transita pel món. “La vida és aigua 
organitzada”, deia Jacques Costeau. No ens banyem dues vegades en el mateix riu, va dir Heràclit, comparant el fluir de la 
vida amb el fluir de l'aigua. Tot flueix, sobretot l'aigua. El filòsof Jordi Pigem, escriu: “L'aigua que avui s'evapora cau com a 
pluja en un altre lloc en uns deu dies, en un cicle que cada tres mil·lennis fa circular per l'atmosfera un volum d'aigua 
equivalent al de tots els oceans. L'aigua circula i tendeix al circular: la gota vol ser esfèrica, l'estany respon a la pedra amb 
ones concèntriques, els remolins flueixen en espiral, els meandres, cales, badies i golfs llauren corbes i semicercles”. L'aigua 
ens concedeix la vida i ens uneix. Seria impossible concebre la cultura xinesa sense el Riu Groc i el Yangtsé, o imaginar la 
cultura índica sense l'Indus i el Ganges, Mesopotàmia sense els rius que l'abraçaven, Egipte sense el Nil o Grècia sense el 

Egeo. Sense aigua gens neix, solament hi hauria terra seca, el desert 
de Nietzsche col·lapsaria les portes, els cels no regalarien arcs de Sant 
Martí i les plantes els seus fruits. No obstant això, l'aigua també ha 
estat segrestada per lladres que l'assequen, tipus que només els 
interessa l'aigua en la liquiditat del capital i en el segell d'aigua dels 
bitllets. Les guerres per l'aigua ja estan ocorrent. 
 
Autèntiques guerres de conquesta, de colons i colonitzats. Però la 
versió nova del conqueridor no dispara fletxes, no llança bombes, ni 
utilitza fusells. El procés és més silenciosos, més subtil. Transiten com a 
civils aquests filibusters internacionals que exigeixen privatització o 
mort. A Xile ja van arribar, fa ja molts anys, amb la cama de fusta i el 
lloro a l'espatlla. Avui, xuclen aigua fins a assecar la terra, contaminen, 
enverinen, privatitzen. Quan ja res queda, marxen a lligar-li la soga al 

coll a nous territoris. Tot justificat per l'actual marc legal i institucional que regeix l'ús i maneig dels recursos hídrics a Xile, 
declarat en la Constitució política (o apolítica) de 1980, i després detallat en el Codi d'Aigües de 1981. És a dir: en una 
Constitució pastada en els forns de la dictadura, travessada pels principis del neoliberalisme més fonamentalista del món. 
Sobre l'aigua, l'article 5° del Codi, diu: “ben nacional d'ús públic i s'atorga als particulars el dret d'aprofitament d'ella. 
Repeteixo: “i s'atorga als particulars el dret d'aprofitament d'ella!”. Això vol dir que el seu maneig, com tot a Xile, queda 
subjecte a les lleis del mercat, terra fèrtil per als especuladors de la vida. Leonardo da Vinci va iniciar un tractat sobre 
l'aigua. Aquí, afirmava que l'aigua és la sang de la Terra. 
 
La sang és al nostre sistema circulatori el que l'aigua és al gran sistema circulatori de la biosfera. Però a Xile posseir és més 
important que les teories de Dóna Vinci. Val preguntar-se: Arribarà el dia en què ens privatitzin l'aigua de la pluja i l'aigua en 
els cossos? 
 
En el discurs del 21 de maig Bachelet va declarar, entre altres coses, que l'aigua és un bé d'ús públic, i que es realitzarien 
modificacions en el codi aigua. 
 
Què va passar? 
 
Tots van oblidar el que s'ha dit el 21 de maig? 
 
Què passa amb l'aigua a Xile? 
 
L'aigua és un dret, i com a dret, no pot estar en mans d'una petita elit. Elit estrangera, d'altra banda. A Xile, el 90% dels 
drets són propietat de tres grups econòmics: AES-Gener (nord-americans), ENDESA (espanyols), i Colbún (del grup Matte). 
A aquests grups econòmics no els interessa que l'aigua sigui molt més que un recurs econòmic. És clar, per a ells és una 
mercaderia més, vendible i transaccionable, com qui especula amb un automòbil. A ells els importa un rave les propietats 
més insòlites de l'aigua. Del mateix Pigem: “L'aigua és la substància més comuna a la biosfera i a l'organisme humà, però 
també és la més insòlita, amb una sèrie de propietats úniques («anòmales» segons els científics) sense les quals la vida 
seria química i físicament impossible. Quan l'aigua es congela s'expandeix i es torna menys densa (aconsegueix la seva 
major densitat a 4° C); de no ser així, el gel en comptes de surar s'enfonsaria i s'estendria pel fons marí, deixant-ho sense 
vida. El gel sorprèn per les seves propietats lliscants i per la seva viscositat (podem fer boles de neu però no boles de sorra). 
I quan es comprimeix cristal·litza en un mínim de dotze estructures (del gel 1 al gel 12) amb propietats diferents. L'aigua té 
punts de fusió i ebullició insòlitament alts, i s'escalfa i es refreda molt més lentament que la majoria de les substàncies 
conegudes, líquides o sòlides. És altament corrosiva i ho dissol gairebé tot. A nivell molecular està molt més estructurada 
que la majoria dels líquids, semblant a un cristall. Els flocs de neu tenen (gairebé sempre) sis ramificacions més o menys 
idèntiques, però cada floc té un disseny diferent: cada nevada és un malbaratament de creativitat geomètrica. Una altra 
curiositat: els geòlegs comencen a creure que a l'interior de la Terra, en les estructures cristal·lines del mantell, hi ha 
enormes quantitats d'aigua, suficient com per omplir tots els oceans trenta vegades”. 
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Com a experiència, potser resulti necessari saber que a finalitats d'octubre del 2004, un plebiscit va decidir la destinació de 
l'aigua a Uruguai. La població va votar a favor de considerar l'aigua un dret públic. A veure si algun dia deixem d'imitar la 
construcció de malls i ens dóna per imitar aquest tipus de coses. A veure si ens contagiem una miqueta d'aquesta dignitat 
charrúa, i comencem a considerar a la democràcia com una fi, no com un mitjà, que vagi més enllà de triar a rostres 
somrients que adornen la ciutat cada cert temps. A veure si algun dia valorem el sentit i la importància del públic. En fi, a 
veure si algun dia considerarem que el dret a la vida és més important que el dret a la propietat privada. 
 
Font: 
Ecoportal (03 de setembre de 2014) 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/El_secuestro_del_Agua_en_Chile  
 
Unió Europea: 

Els pesticides neonicotinoides afecten les aus 

Recents estudis proven l'efecte nociu que aquests insecticides tenen sobre la biodiversitat en general i també sobre les aus. 
Un estudi publicat en Nature per científics holandesos troba relació entre l'abundància del pesticida en les aigües superficials 
i el declivi d'espècies com a orenetes i aloses. El treball s'ha realitzat gràcies a les dades sobre l'evolució de la població d'aus 
que ofereixen els programes de seguiment d'aus a Holanda, iguals als quals realitza SEU/BirdLife a Espanya. L'oreneta 
comuna, una de les aus citades com perjudicada pels pesticides, ha estat declarada Au de l'Any 2014 per SEO/BirdLife.  

Els insecticides neonicotinoides afecten les poblacions d'aus a Holanda segons un estudi científic publicat a la prestigiosa 
revista Nature. Investigadors holandesos han estat capaços de mostrar per primera vegada que altes concentracions d'un 
insecticida neonicotinoide, el imidacloprid, estan associades amb un declivi de població en aus insectívores. Per realitzar 
l'estudi, els científics van utilitzar mesuraments de la qualitat de l'aigua superficial i les dades ofertes pel Common Breeding 
Bird Monitoring Scheme, el mateix programa de seguiment d'aus a llarg termini en el qual treballa SEU/BirdLife a Espanya. 

Segons l'estudi publicat en Nature, s'ha trobat una correlació significativa entre les presència de neonicotinoides a l'aigua i el 
declivi de la població de sis de les 15 espècies de passeriformes 
estudiades, incloses l’ estornell vulgar (Sturnus vulgaris), l'alosa 
(Alauda arvensis) i l'oreneta comuna (Hirundo rustica). En àrees amb 
concentracions de imidacloprid superiors a 20 nanograms per litre en 
l'aigua superficial les poblacions d'aus tendeixen a desaparèixer a un 
ritme del 3,5% de mitjana anual, demostra l'estudi. La disminució de 
recursos alimentosos, a causa de l'efecte dels neonicotinoides a les 
comunitats d'insectes, sembla ser la causa dels declivis de població 
observats, asseguren els autors.  

Una evidència més 

L'estudi publicat a Nature, la revista científica de màxim prestigi 
internacional, se sumeixi a evidències anteriors sobre l'efecte dels 
neonicotinoides. La preocupació sobre l'impacte d'aquests plaguicides sistèmics en una àmplia varietat d'espècies ha crescut 
en els últims 20 anys. Per realitzar una anàlisi completa de la situació, el Task Force on Systemic Pesticides, un grup 
internacional de científics independents que assessora la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN), va 
revisar durant quatre anys tota la literatura científica disponible, més de 800 estudis publicats en revistes científiques d'alt 
impacte. Els resultats d'aquest meta-anàlisi, donats a conèixer al juny de 2014, van confirmar que els plaguicides sistèmics 
són un risc greu per a les abelles i altres pol·linitzadors com les papallones i afecten també a invertebrats com els cucs i a 
vertebrats com les aus. 

En els anys 60, l'ús de productes com els òrgan-fosfats o el DDT, prohibits avui dia pel seu impacte ambiental i sobre la 
salut humana, van causar un fort impacte sobre les aus i la biodiversitat. La biòloga nord-americana Rachel Carson va donar 
la veu d'alerta amb un llibre titulat Primavera silenciosa (1962) en el qual denunciava la situació d'uns camps cada vegada 
més buits de vida. Passats 50 anys podem estar-nos enfrontant a una situació similar: camps silenciosos, sense insectes ni 
aus a causa de l'ús de nous químics agroindustrials.  

Les aus agràries estan en declivi  

Per a SEO/BirdLife, l'acumulació d'estudis sobre l'efecte dels neonicotinoides evidencien la degradació ambiental que 
sofreixen els sistemes agraris, detectada ja a través dels seus programes de seguiment d'aus, que mostren un declivi 
continuat de les espècies comunes associades als paisatges agrícoles. Per exemple, l'oreneta comuna, Au de l'Any de 2014, 

 
Fuente: Ecoticias  
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mostra una reducció de la seva població de més del 30% en l'última dècada. I unes altres, com la guatlla, el sisó o la 
calàndria estan en una situació similar. 

L'ús de plaguicides s'uneix a altres factors que influeixen en aquest escenari de pèrdua de biodiversitat, com la reducció 
directa d'hàbitats favorables o malalties noves portades amb el comerç internacional de mercaderies. 

Encara que la UE ja ha prohibit temporalment l'ús d'aquests productes en alguns cultius, el problema té una escala global, i 
seria necessari començar a treballar en un canvi profund del model agrari, reconnectant els sistemes productius als cicles 
naturals. Això podria tenir un impacte en els rendiments per hectàrea a certes zones, però igualment acabaria reduint els 
costos creixents en inputs i oferiria més garanties de futur sobre el subministrament d'aliments. 

Un model agrari més sostenible i extensiu permetria distribuir millor l'ocupació i les rendes, alhora que conservaria els 
paisatges i la riquesa natural. Un repte difícil però crucial. A pesar que la nova Política Agrícola Comuna (PAC) recentment 
reformada per la UE no està orientada a aquest canvi de model, conté eines que poden ajudar a iniciar el camí. També pot 
contribuir la Directiva d'Ús Sostenible dels Plaguicides, que promou la gestió integrada de plagues i la cerca d'alternatives no 
químiques contra elles. Sigui com sigui, quant als neonicotinoides és evident que ha d'aplicar-se amb més força el principi de 
precaució.  

QUÈ SÓN ELS NEONICOTINOIDES? 

Els plaguicides sistèmics o neonicotinoides són absorbits per la planta, transportant-se a tots els teixits (fulles, flors, arrels i 
tiges, així com pol·len i nèctar). S'utilitzen cada vegada més com un profilàctic amb el qual tractar sòls o llavors per evitar la 
plagues en comptes de fer un tractament només quan apareix el problema. Són capaços de persistir i acumular-se, en 
particular en el sòl, durant mesos o anys. Això augmenta la seva toxicitat i els fa més perjudicials per a espècies a les quals 
no van dirigits. Aquests productes s'utilitzen en més de 120 països i generen un mercat de 2.600 milions anuals, segons 
xifres de 2011 ofertes pel Task Force on Systemic Pesticides. 

Font: 
Ecoticias (21 d’agost de 2014) 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/94663/noticia-medio-ambiente-pesticidas-neonicotinoides-afectan-aves 
 
La mareomotriu més gran del món estarà a Escòcia 
 
La planta mareomotriu, en el nord del país (Pentland Firth), lliurarà electricitat a més de 175.000 llars i crearà 100 noves 
ocupacions. 

 
El govern d'Escòcia va anunciar la setmana passada que construirà la planta 
mareomotriu més gran al planeta en Pentland Firth, en el nord del país, lliurant 
electricitat a més de 175.000 llars i creant 100 noves ocupacions. 
 
A partir d'aquest any s'instal·laran les primeres turbines d'un total de 296 que 
contempla el projecte. La primera fase subministrarà 1,5 MW a la xarxa en 
2016. Les turbines seran emplaçades en sòl marí, capturant l'energia de les 
marees, explica el mitjà especialitzat Climate Progress. 
 
"Aquest innovador i emocionant projecte posa a Escòcia i al Regne Unit en el 
mapa global de líders en tecnologies marines, significant treball, millor 
seguretat energètica i la potencial exportació d'aquesta tecnologia al món", va 
assenyalar el secretari d'energia pel Regne Unit, Ed Davey. 

 
Aquest projecte serà clau en el reemplaçament d'una cinquena part de les centrals termoelèctriques per fonts renovables 
per 2020. Segons el propi govern de Regne Unit, ells tenen el 50% de tota l'energia potencial del continent europeu. 
 
El projecte contempla la instal·lació total de 296 turbines que començaran a ser emplaçades a partir d'aquest any. La 
primera fase contempla la generació de quatre d'aquestes turbines generant 1,5 MW a la xarxa en 2016. 
 
Font: 
Eco-Sitio (27 d’ agost de 2014) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/search?updated-max=2014-08-28T08:49:00-03:00&max-
results=15&start=30&by-date=false  
 

Bèlgica: ha desenvolupat el primer tren que funciona amb energia solar 

 

 
Font: Eco-sitio   
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Un nou tren ha estat desenvolupat a Bèlgica i presenta com 
a gran novetat el ser impulsat amb energia solar. Aquesta 
nova proposte ecològica està composta per un túnel 
equipat amb una carpeta amb nombrosos panells solars en 
el sostre i en aquesta primera etapa el recorregut és de 40 
quilòmetres. 

El projecte va néixer fa un parell d'anys enrere quan es van 
unir Enfinity, una empresa financera dedicada al mercat de 
centrals fotovoltaiques i Solar Power Systems especialitzada 
en el subministrament residencial de panells solars a 
Bèlgica. 

El túnel pel qual circula el tren impulsat amb energia solar uneix la ciutat d'Anvers amb Ámsterdam, aquest tipus de vehicle 
és el primer a consumir electricitat fotovoltaica que no solament es capta sinó que també es genera en el mateix lloc. 

Els panells que formen part de l'estructura són capaces de produir la suficient energia que s'emmagatzema en una central 
per ser distribuïda posteriorment a través de dues xarxes, amb una d'elles s'alimenten els sistemes de senyalització i també 
la il·luminació i calefacció de les estacions, mentre que amb la segona pot proveir-se el tren. 

Aquest interessant i revolucionari projecte va començar a forjar-se al juny de 2011 amb un temps de construcció de nou 
mesos, sent un dels majors reptes pels quals va haver de passar el projecte el sortejar la línia solar pel clima de Bèlgica, 
tenint en compte que solament un 35% dels dies són realment assolellats. 

Aquest problema va aconseguir solucionar-se utilitzant un sistema que es connecta al corrent ordinari ni bé s'esgota la 
producció d'energia dels panells. 

Així, la via ferroviària solar és avui un dels més importants projecte de la denominada com a indústria sostenible i també el 
que no danya el medi ambient ja que gràcies a aquest nou sistema es deixaran d'emetre dos mil quatre-centes tones de 
diòxid de carboni anualment a l'atmosfera, evitant també l'efecte hivernacle. 

Font:  
Ecología (30 d’agost de 2014) 
http://www.xn--ecologa-dza.es/2014/08/belgica-desarrolla-el-primer-tren.html 
 

Senglars radioactius, de Chernobyl a Alemanya 

Els senglars que vaguen els boscos de l'est d'Alemanya són considerats una exquisidesa, la qual cosa els converteix en presa 
de caça. 

Però segons la Secretaria de Medi ambient de l'Estat de Sajonia, 
un de cada tres senglars té alts nivells de l'element radioactiu cesi 
137 i no és apte per al consum humà. 

L'origen de la seva contaminació sembla estar a més mil 
quilòmetres de distància, a Ucraïna. 

Segons els experts, el material radioactiu hauria arribat a la regió 
saxona després de l'explosió del reactor nuclear de Chernobyl en 
1986.  

El vent i la pluja es van ocupar de transportar-ho a través 
d'Europa. 

El cesi 137 va romandre, mentre altres elements més volàtils, o amb menys persistència, van desaparèixer. 

D'acord als experts, els senglars són especialment vulnerables perquè furguen el sòl a la recerca de menjar i s'alimenten de 
fongs i tòfones que emmagatzemen radiació. Però aquesta dieta depèn de la temporada. Per això els nivells de radioactivitat 
fluctuen durant l'any. Des de la tardor a la primavera és especialment alt. 

 
Font: Ecologia.es 

 

 
Font: Eco-Sitios  
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En canvi, "a la primavera i estiu tenen una dieta principalment vegetariana; mengen en els camps de cereals i blat de 
moro", li va dir al diari alemany Bild Steffen Richter, president de l'Associació Estatal de Caçadors de Sajonia. 

Test obligatori 

Els caçadors han de fer obligatòriament el test de radiació a tots els senglars que maten. "El govern de l'estat va formar una 
xarxa de vigilància a la regió des de 2012, perquè aquí va ploure després del desastre radioactiu", va explicar Richter. 

Els cadàvers que excedeixen el límit de seguretat de 600 becquerels (les unitats que mesuren l'activitat radioactiva) per cada 
quilo han de ser destruïts, i així ho explica l'organisme mediambiental estatal a la seva pàgina web. Per compensar als 
caçadors, les autoritats paguen el cost de l'eliminació dels cadàvers contaminats. 

Els experts estimen que, amb els nivells de cesi 137 que encara es detecten, el problema durarà molts anys. Aquest element 
radioactiu és perillós perquè és de llarga durada i viatja fàcilment a través de la cadena alimentària, sense deixar d'emetre 
partícules durant segles. Per això, el seu efecte en el medi ambient pot ser de llarg abast. 

Font: 
Eco-Sitio (04 de setembre de 2014) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/  
 

 
París acollirà el I Saló Internacional d'Energia Nuclear Civil  
 
Més de 400 expositors ja inscrits participaran en la primera edició del Saló Internacional d'Energia Nuclear Civil (World 
Nuclear Exhibition-WNE) que es desenvoluparà entre el 14 i el 16 d'octubre a París Li Bourget, amb la intenció de convertir-
se en referent mundial en el sector. 

 
Austràlia i Índia signaran pacte d'energia nuclear civil Fukushima aconsegueix 
escurçar els terminis de la retirada de combustible gastat. El president de 
Enresa confia a tenir un magatzem geològic abans de 60 anys Organitzat per 
l'Associació Francesa d'Industrials Exportadors d'Energia Nuclear (AIFEN), 
aquest certamen acollirà a uns 6.000 experts internacionals provinents 
d'Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica, segons la informació facilitada per la pròpia 
entitat, que busca convertir-la en cita obligada per a professionals, empreses i 
institucions de tot el món impulsant cooperacions i col·laboracions, buscant 
nous proveïdors, socis i aliats i desenvolupant l'activitat exportadora en 
gestions enfocades “cent per cent al BtoB”. 
 

Aquesta primera edició del WNE agruparà a tots els sectors involucrats en la indústria de l'energia nuclear: des del cicle de 
combustible fins a la gestió de deixalles passant per la seguretat, la formació, les aplicacions mèdiques o la robòtica entre 
altres aspectes. 
 
Durant els tres dies de celebració d'aquest Saló es desenvoluparan mitja dotzena de taules rodones a càrrec de diferents 
directius de grups i experts internacionals sobre assumptes com l'explotació de les centrals nuclears, la tecnologia del futur o 
el maneig dels residus; a més, diferents visites i actes professionals internacionals completaran les activitats. 
 
La Medicina Nuclear serà un dels principals assumptes a tractar a causa del seu “rellevant” paper en “la detecció de 
malalties i el desenvolupament d'eines terapèutiques”, com el tractament de càncers o el diagnòstic per imatges a través de 
les tomografies per emissió de positrons. 
 
Per això, Gérard Kottman, president de la AIFEN i de la WNE ha insistit que “un dels principals reptes actuals és garantir un 
subministrament adequat dels isòtops utilitzats amb finalitats mèdiques… És crucial actuar ara per identificar els recursos 
necessaris amb la finalitat de garantir la continuïtat de la producció d'isòtops per a usos mèdic”.  
 
L'organització recorda que en l'actualitat existeixen 430 centrals nuclears operatives al món, a més de les quals es troben en 
construcció, que està previst generin un augment del 50 % de la capacitat nuclear d'aquí a l'any 2025. 
 
Font: 
EFE Verde (4 de setembre de 2014) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/La_Gran_Barrera_de_Coral_puede_sufrir_danos_irreparables_en_25_anos_por_CO2 
 
 
Espanya: 
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Rivero anuncia una consulta sobre les prospeccions petrolíferes abans del 30-N 

El president de Canàries, Paulino Rivero, ha anunciat avui al Parlament la seva intenció de convocar abans del 30 de 
novembre una consulta popular sobre les prospeccions petrolíferes, en un ple en el qual el PP ha censurat el seu 
"nacionalisme trasnuitat" i li ha exigit "sentit comú". El Parlament ha celebrat aquest matí el debat monogràfic sol·licitat pel 
Govern canari després de la decisió del Ministeri d'Indústria de concedir a Repsol els últims permisos que necessitava per 
buscar hidrocarburs a l'est de Fuerteventura i Lanzarote, malgrat el rebuig de les institucions autonòmiques. 

Rivero ha aprofitat la seva compareixença davant la Càmera per mostrar la seva ferma determinació a permetre que els 
ciutadans expressin si volen o no les prospeccions en cas que el Consell de Ministres segueixi sense respondre a la seva 
sol·licitud d'un referèndum, en una via que el 
seu Executiu reforçarà aquesta mateixa tarda 
aprovant el decret amb el reglament que regirà 
la consulta popular. El president ha precisat que 
la consulta es convocarà amb 30 dies 
d'antelació i plantejarà als ciutadans una 
pregunta "senzilla i directa", consensuada i amb 
la qual tots els partits i col·lectius que recolzen 
aquesta via "estaran còmodes". 

No obstant això, ha deixat clar que aquest no 
és l'única palanca que li queda al seu Executiu 
per intentar frenar les prospeccions. En aquest 
sentit, ha subratllat que plantejaran nous recursos davant els tribunals i les institucions europees, des del convenciment que 
els permisos vulneren la legislació comunitària. La tercera via per impedir que es duguin a terme apuntada per Rivero 
resideix en el camp empresarial: El Govern de Canàries, ha dit el seu president, es dirigirà als accionistes principals de 
Repsol, La Caixa i Sacyr, perquè no segueixin endavant amb aquest projecte, almenys fins que es consulti als ciutadans. 

El Govern canari ha rebut el suport de CC, PSOE i NC en la seva decisió de sotmetre les prospeccions a consulta ciutadana, 
mentre que el PP ha reclamat "sentit comú" a Rivero i li ha cridat a obrir un diàleg amb tots els partits que ajudi a 
aconseguir els màxims beneficis fiscals i econòmics per a les illes en cas que els sondejos revelin l'existència de reserves 
d'hidrocarburs. "Saber si hi ha petroli o gas és una oportunitat que ens mereixem, un dret que ni vostè ni ningú ens pot 
arrabassar", ha defensat la portaveu del PP en aquest debat, Águeda Montelongo. 

La diputada popular ha exigit a Rivero que no s’arrogui la representació de tots els canaris quan parla d'aquest tema, ha 
titllat de "catastrofistes" els seus arguments i li ha instat a treballar pels assumptes que més preocupen als ciutadans, com 
l'atur. En la seva rèplica, Rivero ha contestat a Montelongo que el que els ciutadans realment es pregunten és per què el PP 
canari "és tan submís" en aquesta polèmica i per què no se sumeixi al rebuig que els populars de Balears, Màlaga o València 
manifesten als sondejos. Montelongo, al seu torn, ha enlletgit al president el seu "nacionalisme trasnuitat", li ha acusat 
d'amagar després del debat de les prospeccions els seus propis problemes per repetir com a candidat de CC a les eleccions 
autonòmiques i li ha animat a no parlar amb "mitjanes negres" si el que busca amb aquest tema és trencar amb Espanya. 

El diputat de CC José Miguel Ruano s'ha encarregat de respondre a aquesta última acusació, en defensar en el seu torn que 
no es tracta de parlar d'independentismes, sinó del "tracte colonial" al que, sota el seu punt de vista, s'està sotmès a 
Canàries amb el petroli. Ruano ha denunciat a més que tot el procediment administratiu seguit pel Govern central ha estat 
"predeterminat" des de l'origen a concedir a Repsol els permisos. 

En un to similar s'ha expressat el portaveu del PSOE, Manuel Fajardo, qui ha acusat al Govern central d'actuar de forma 
"despòtica" i "sectària" en aquest assumpte i ha subratllat les diferències de tracte que el seu partit percep respecte a 
Balears. Per la seva banda, el diputat de NC Román Rodríguez ha defensat que aquesta controvèrsia ha de tenir una sortida 
política i ha advertit als diputats del PP canari que, si la defensa de les prospeccions que mantenen l'haguessin plantejat a 
Balears, Màlaga o València, "els haurien corregut ". 

Font: 
La Vanguardia (4 de setembre de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/natural/20140904/54415669038/rivero-consulta-30-n-prospecciones-petroliferas.html 
 

La moda i les seves grans marques ‘còmplices’ del maltractament en granges de conills a Espanya 

Igualtat Animal ha creat una pàgina web www.stopmodacruel.org així com un vídeo amb imatges inèdites que mostra la 
brutalitat que s'exerceix en aquestes granges i declaracions de de Francisco Cuberes, responsable de l’adober Curticub, i de 
Lidia Nogue, de l'empresa Galaico Catalana, en la qual manifesten que venen pells de conill a grans marques de moda. 

 
Font: La Vanguardia 
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Després de dur a terme una recerca encoberta de dos anys de durada en granges de conills d'Espanya, Igualtat Animal ha 
descobert que nombrosos dissenyadors compren pells obtingudes a força de mètodes cruels i salvatges. Igualtat Animal 
llança ara una campanya per instar a aquestes signatures al fet que deixin de vendre peces fabricades en pell. 

Igualtat Animal ha creat una pàgina web www.stopmodacruel.org així 
com un vídeo amb imatges inèdites que mostra la brutalitat que 
s'exerceix en aquestes granges i declaracions de Francisco Cuberes, 
responsable de la curtidora Curticub, i de Lidia Nogue, de l'empresa 
Galaico Catalana, en la qual manifesten que venen pells de conill a 
grans marques de moda. Així mateix, ha publicat una petició per 
enviar a les companyies implicades, entre les quals es troben 
Burberry, Dior, Armani, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Marc 
Jacobs, i Diane Von Furstenberg.  

Els investigadors han documentat un maltractament molt estès en les 
granges, com per exemple grangers copejant a conills malalts fins a 
la mort davant dels seus aterrits companys de gàbia. A altres conills 
lesionats, malalts o amb greus ferides se'ls deixava sofrir sense 
proporcionar-los tractament mèdic.  

Aquests animals que són altament sensibles són obligats a viure en petites gàbies amb sòls fets a força de barrots de metall 
dur i no se'ls permet ni un moment de consol durant les seves curtes vides. Quan els conills aconsegueixen els dos anys 
d'edat, se'ls copeja en el cap o se'ls estampa contra el sòl, després se'ls penja i se'ls espella.  

“En ple segle XXI és necessari que aquestes grans marques de moda es replantegin el sofriment que hi ha darrere de les 
peces de pell i apostin per una moda ètica sense crueltat animal.” Va manifestar Javier Moreno, coordinador internacional 
d'Igualtat Animal.  

Per a Amanda Romero, coordinadora d'Igualtat Animal a Espanya, “volem mostrar a la societat el sofriment que hi ha 
darrere de les peces fetes amb pell i animar a la ciutadania a instar a aquestes grans marques al fet que deixin de vendre 
pells. Tenim al nostre abast alternatives vegetals i sintètiques per vestir-nos sense necessitat de causar dany als animals”.  

Igualtat Animal ha escrit cartes a cada companyia instant-les al fet que deixin de vendre pells. Davant la falta d'una resposta 
satisfactòria per part d'aquestes companyies Igualtat Animal ha llançat la present campanya. Igualtat Animal és una 
organització internacional de defensa dels animals present a Espanya, Anglaterra, Itàlia, Mèxic, Alemanya, Veneçuela i Índia 
que compta amb més d'un milió de simpatitzants i que treballa a través de la sensibilització, conscienciació i recerca amb 
l'objectiu de promoure canvis en la societat i en les lleis que siguin favorables als animals. 

Font: 
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Cimentar el magatzem nuclear suma ja un sobrecoste del 25% 

La fonamentació del magatzem nuclear que el Govern projecta construir a Villar de Canyes (Conca) acumula ja un sobre 
cost del 25% quan les obres ni tan sols han començat. Enresa, l'empresa pública que ho construirà i gestionarà, va anunciar 
ahir que ha tret a licitació l'obra civil del Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) per 217,7 milions d'euros. El ATC, considerat 
un projecte d'Estat fonamental per a l'estratègia energètica del país, haurà d'acollir els residus radioactius de totes les 
centrals espanyoles, una solució que porta pendent dècades. L'elecció de l'emplaçament ha generat una enorme polèmica, 
entre altres coses perquè diversos estudis han detectat problemes geològics en el terreny. 

L'apartat de “fonamentacions i estructures” del pressupost del ATC ha passat de comptar amb 108,5 milions d'euros al 
desembre de 2013 a augmentar fins als 135,1 milions al juliol de 2014, segons reflecteix documentació interna de Enresa a 
la qual ha tingut accés EL PAÍS. Un sobre cost del 24,5%. El pressupost total, que inclou moviments de terra, 
fonamentacions, urbanització, arquitectura i instal·lacions també s'ha incrementat, en aquest cas en un 28%, en passar de 
175,6 milions d'euros a 225,2. 

Aquest increment al pressupost de l'obra “no va a alterar el pressupost global, que es manté en 927 milions d'euros”, va 
assenyalar a aquest diari Álvaro Rodríguez Beceiro, director tècnic de Enresa, ja que s'ha aconseguit “reduir en altres 
partides”. El directiu de Enresa va assegurar que el sobre cost en la fonamentació es deu a un nou requisit sol·licitat pel 
Consell de Seguretat Nuclear (CSN): “Teníem un projecte general que utilitzem per sol·licitar l'autorització de l'emplaçament 
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i de la construcció, basat en uns criteris de disseny en funció de les dades amb els quals explicàvem, però el CSN ha anat 
demanant requisits nous, entre ells el d'utilitzar un nou 
perfil sísmic”. 

Els requisits sísmics més estrictes han obligat, va afegir 
a “revisar estructures, fer majors excavacions i 
espessors de murs i l'armadura de formigó”. El 
concepte que, segons la documentació de Enresa, més 
contribueix al sobre cost en fonamentació és 
l'estructura de formigó, que passa de 97,6 milions 
d'euros a 120,9 milions d'euros. Rodríguez Beceiro va 
afirmar que “no té res a veure amb l'emplaçament” i 
que aquest increment s'hagués produït en qualsevol 
altre terreny. 

Enresa va reconèixer en un dels seus informes tècnics, 
de juliol de 2012, la possible existència de “riscos 
geotècnics rellevants” en l'emplaçament triat, una 
parcel·la als afores de Villar de Canyes (Conca). Els 

estudis en profunditat del terreny es van realitzar una vegada comprada la parcel·la, seleccionada al desembre de 2011 en 
una decisió política entre quatre pobles candidats. El triat era el que pitjor puntuació tenia en la llista elaborada per l'anterior 
executiu. 

Un altre estudi geotècnic encarregat per Enresa i datat el 14 de febrer de 2013, va concloure que hi ha “dolines de 
subsidència, generades per la dissolució d'alguns estrats yesíferos” i que podria haver-hi cavitats en el subsòl. En algunes 
zones faran mancada “fonamentacions especials”, va avançar, la qual cosa segons experts consultats implicaria sobre costos 
milionaris. Enresa assegura que aquell informe tenia “informació genèrica” d'una parcel·la molt gran i que a la zona triada 
pel ATC aquestes formacions geològiques no existeixen. 

La licitació estableix que les obres es perllongaran durant 58 mesos a partir de l'1 de febrer de 2015, quan està prevista la 
formalització del contracte. Fonts properes a Enresa recorden que no donarà temps a acabar per a juny de 2017, quan 
estava previst que tornessin els residus de Vandellòs I que acull França, la qual cosa provocarà que Enresa haurà de pagar 
una penalització de, almenys, 65.000 euros diaris —si es mantenen les sancions signades en l'anterior contracte—, precisen 
les fonts. Això suposaria un cost addicional d'uns 60 milions d'euros. 

Enresa ha aprovat la licitació en un ambient de divisió entre els representants de la SEPI, la Secretaria d'Estat d'Energia i els 
executius de l'entitat pública. De fet, l'adreça de Enresa va decidir destituir al secretari general, Jesús Moreno, el 21 de juliol. 
Un portaveu de l'entitat va explicar que la marxa de Moreno es deu als relleus habituals en una empresa. 

Font: 
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De la condemna a el ‘indult’ en quatre mesos 

Quatre mesos i vuit dies. És el poc temps que ha fet falta per què el cas de l'hotel aixecat en el paratge del Algarrobico hagi 
donat un gir radical. D'estar aparentment condemnat a l'enderrocament des que la seva construcció va ser paralitzada en 
2006 ha passat a alguna cosa semblat a un indult. Només ha fet falta que canviïn els jutges del Tribunal Superior de Justícia 
d'Andalusia (TSJA) encarregats d'analitzar el cas per provocar aquest inesperat canvi. El gir no acabarà necessàriament en 
l'obertura de l'hotel, però sí pot consolidar les aspiracions de la promotora Azata de ser indemnitzada. 

De moment, l'empresa pot embutxacar-se el proper 12 de setembre 2,31 milions d'euros, la qual cosa la promotora va pagar 
en 1999 per les parcel·les de Carboneras (Almeria) en les quals va aixecar l'hotel a peu de platja. La Junta ha citat para dins 
de dues setmanes a Azata en una notaria per formalitzar el dret de retracte sobre aquests terrenys i així convertir-se en 
propietària del sòl. Les pretensions de la constructora —a les quals les Administracions no van posar problemes quan va 
començar a construir l'hotel— són molt majors: ha reclamat a l'Estat, la Junta i l'Ajuntament 70 milions d'euros. El Govern 
andalús té previst rebutjar formalment aquesta petició en les properes setmanes. El Tribunal Suprem ja va denegar en 2012 
a Azata la possibilitat de ser indemnitzada per l'Estat. Però és cert que aquella decisió es va produir quan totes les fallades i 
actuacions apuntaven a la il·legalitat de l'edifici, abans que la secció tercera de la sala del contenciós del TSJA, amb seu a 
Granada, ho hagi canviat tot. 

El primer gir. Des que la construcció va ser paralitzada fa vuit anys, una vintena de decisions judicials de diferents tribunals 
apuntaven sempre a la seva il·legalitat. D'una banda, el Suprem va determinar que el complex estava envaint la zona de 100 
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metres de protecció de la costa. Per un altre, el TSJA va fixar en 2012 que el paratge del Algarrobico era una zona del parc 
natural de Cap de Gata-Níjar en la qual no es podria construir. Aquesta última sentència la van signar els magistrats de la 
secció primera de la sala del contenciós de Granada del tribunal andalús, que fins a principis d'aquest any es van encarregar 
d'analitzar tots els plets referents a aquest parc natural. Però el president de la sala del contenciós, el magistrat Rafael 
Toledà, va decidir que la secció tercera s'encarregaria d'analitzar la resta de recursos pendents sobre aquest espai, en 
aplicació d'unes normes de repartiment de 2012. Aquest canvi ha estat denunciat pels ecologistes en el Suprem i en el 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Ambdues instàncies han arxivat les queixes en considerar que no s'ha incomplit la 
llei. 

Contradicció. Després d'aquest canvi, la secció tercera va dictar el 21 de març d'aquest any una sentència en la qual es 
declarava que l'hotel estava aixecat en una zona del parc natural on sí es pot construir. Dos anys abans, la secció primera de 
la mateixa sala havia sentenciat que la zona era no urbanitzable. Els tres magistrats que van dictar aquesta última sentència 
coneixien que els seus companys havien determinat just el contrari en 2012. Ara serà el Suprem el que hagi de resoldre 
aquesta discrepància en el si de la sala que presideix Toledà. 

Les sentències contradictòries dins d'aquesta sala de Granada —també amb les altres seus situades a Sevilla i Màlaga— són 
un problema en el TSJA. En l'última memòria anual elaborada pel president d'aquest tribunal, Lorenzo del Riu, així es 
reconeix. Es reclama als jutges que evitin les “resolucions diferents sobre qüestions idèntiques”. Just el que no ha ocorregut 
amb les fallades sobre el sòl en el qual està situat El Algarrobico. 

Baralla entre jutges. Els problemes dins de la sala de Granada han transcendit el professional i han passat al personal. Al 
març d'aquest any, Toledà i el magistrat Jesús Rivera, membre de la secció quarta de la mateixa sala del contenciós, van 
mantenir una forta discussió en el tribunal granadí. Els ànims es van encendre tant que tots dos jutges van acabar creuant-
se queixes davant Lorenzo del Riu. La forta discussió va ser a compte d'un cas que afectava a l'Ajuntament de Almuñécar 
(Granada). L'incident no ha passat a més, però la renyina també està connectada de forma indirecta amb El Algarrobico. 
Jesús Rivera és el jutge que va parar les obres i va anul·lar la llicència que l'Ajuntament de Carboneras va concedir a Azata 
en 2003. Aquestes decisions les va prendre quan ocupava una plaça en un jutjat d'Almeria. 

Llicència vàlida. Aquella sentència sobre la llicència, dictada en 2008, ha estat la que ha sostingut en aquests últims anys la 
paralització de les obres de l'hotel. Es basava, precisament, en què la construcció estava en una zona protegida i en què 
envaïa els 100 metres de protecció de costa, alguna cosa que havia ratificat diferents instàncies fins ara. La decisió va ser 
recorreguda per la promotora i el TSJA no ha respost fins al 29 de juliol d'aquest any, declarant la validesa de la llicència 
d'obres. Ha estat precisament la secció tercera de la sala del contenciós la que ha tombat la sentència de Rivera en la qual 
es demanava la revisió d'ofici del permís atorgat per l'Ajuntament. El ponent d'aquesta fallada és Toledà. El magistrat 
recorda que la llicència atorgada pel Consistori comptava amb el vistiplau de les Administracions, que no van posar en el seu 
moment objeccions. 

Recursos. Tant l'Estat com la Junta d'Andalusia estudien les vies que tenen per poder recórrer aquesta última sentència 
davant el Suprem, alguna cosa que sembla complicat, segons reconeixen fonts d'ambdues Administracions. El Govern i la 
Junta ja es van comprometre en 2011 a demolir l'hotel quan existeixi seguretat jurídica suficient, alguna cosa que s'ha 
allunyat amb l'última sentència del TSJA. 

Aquesta resolució també va encendre les alarmes a la Junta d'Andalusia, que temia que l'empresa reprengués les obres en 
qualsevol moment. Per això ha citat a la promotora dins de 12 dies per formalitzar el retracto i quedar-se amb els terrenys. 
Aquest dret ho va exercir en 2006 la Junta, però no s'havia tancat fins ara. El TSJA ha recolzat el retracte, encara que hi ha 
un recurs pendent en el Suprem sobre aquest cas. 

Sortida de dos magistrats. Un dels tres magistrats de la secció tercera de la sala del contenciós —Jorge Rafael Muñoz 
Cortés— ha obtingut una excedència per sortir del TSJA després de dictar la sentència que recolza la llicència. Aquest jutge 
també va signar l'altra sentència que establia que l'edifici estava en una zona urbanitzable. Toledà també pretén sortir del 

TSJA. Aspira a ocupar una vacant en el Suprem, alguna cosa 
que el CGPJ decidirà al setembre. 
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Ciutat del Medi ambient: la cúpula ha de derrocar-se, 
no acabar-se 

Ecologistes en Acció reclama l'enderrocament de la Cúpula 
de l'Energia a la Ciutat del Medi ambient de Soria després de 
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la recent sentència judicial que apunta de nou a la il·legalitat del projecte. Les autoritats haurien de complir amb la seva 
responsabilitat en comptes de recórrer a els tribunals amb estratègies irregulars. Per contra, l'Ajuntament de Garray anuncia 
que buscarà fórmules per concedir la llicència d'obres.  

El Jutjat del Contenciós Administratiu de Soria va rebutjar aquesta setmana una petició per acabar l'estructura de la Cúpula 
de l'Energia, un edifici que va començar a construir-se en 2012, sense funció coneguda, en un sòl no urbanitzable 
especialment protegit.  

“No escau a emetre autorització per part d'aquest Jutjat respecte al sol·licitat per la Societat Pública d'Infraestructures i Medi 
ambient –SOMACYL-“, pot llegir-se en l'acte. Aquesta empresa, dependent de la Junta de Castella i Lleó, havia recorregut al 
tribunal perquè permetés unes obres en la citada cúpula. Però “aquest jutjat no tenen la competència per autoritzar unes 
actuacions que si escau hauran de ser objecte de llicència o d'actuació per part de l'Ajuntament”, explicava.  

L'estratègia de legalització utilitzada no ha fet efecte. Tal com ASDEN-Ecologistes en Acció havia subratllat en un escrit 
davant el jutjat, el projecte de la Ciutat del Medi ambient va ser declarat nul pel Tribunal Constitucional i el sòl no disposa de 
qualificació urbanística. No hi ha cap marge per a l'autorització d'obres, per moltes voltes i recursos que es presentin.  

Ecologistes en Acció tem que aquestes sol·licituds siguin en realitat una forma de confondre a la judicatura i a la ciutadania 
per continuar amb un projecte que mai va haver d'iniciar-se. La sol·licitud davant el Jutjat del Contenciós Administratiu era 
un intent d'exonerar a els qui signessin l'autorització de les obres de responsabilitats penals.  

Amb les sentències, la jurisprudència i la llei a la mà, als funcionaris i a les autoritats només els queda informar i signar 
l'enderrocament de la Cúpula. Adoptar una altra decisió suposaria incórrer en responsabilitats jurídiques per presumpta 
omissió o prevaricació si escau. No és admissible que es canviï l'ordenament a mesura, alguna cosa que es pretén fer des de 
fa més de deu anys en el Soto de Garray. 
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Catalunya:  

El Parlament rep 75.000 signatures contra l'ampliació de elBulli 

Col·lectius ecologistes van lliurar aquest dimecres a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, més de 75.000 signatures 
recollides online en contra de l'ampliació de elBulli en terrenys del parc natural de Cap de Creus (Alt Empordà). 

Segons els promotors de la iniciativa, les signatures, obtingudes a través de la plataforma Change.org, demanen a la 
Càmera catalana que impedeixi l'aprovació d'una llei “a mesura” perquè es pugui construir l'edifici que albergarà la fundació 
del xef Ferran Adrià en terrenys naturals protegits. 

En nom de 38 entitats, van acudir al Parlament la impulsora de la campanya de signatures, Carolina Sanpera, la presidenta 
de Depana-Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Marta Gumà, i la representant de Iaeden-Salvem l'Empordà, 
Barbara Schmitt. 

A l'escrit, que De Gispert ha de fer arribar a tots els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa s'oposen a l'aprovació 
de la llei que permetrà ampliar les antigues instal·lacions del restaurant, situat en la cala Montjoi, a Roses, i que va tancar al 
juliol de 2011. 

Els signants entenen que el projecte “no és d'interès nacional, la ubicació no està justificada i el seu estudi d'impacte 
ambiental està creat a mesura”. En atendre als mitjans de comunicació, els impulsors van recordar als ciutadans que tenen 
temps fins al proper 15 de setembre per presentar al·legacions contra aquest projecte de llei, que està previst que es tramiti 
en el Parlament per permetre les obres d'ampliació. 

El popular cuiner vol ampliar les instal·lacions del seu antic restaurant, reconegut amb tres estels Michelin i com el millor del 
món durant cinc anys seguits, per convertir-ho en un centre de creació i recerca gastronòmica, anomenat elBulli 1846. 
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La batalla perduda de la MAT 
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La MAT, un dels projectes més polèmics de les comarques gironines, és a punt d'acabar-se. Aquest mes de setembre 
s'engegarà el segon tram d'aquesta línia de 400 kV, el de Bescanó a Santa Llogaia de Àlguema, i al novembre s'acabarà ja el 
tram interfronterí soterrat, des de Santa Llogaia a Baixàs, que entrarà en servei al maig, després d'uns mesos de proves. 
L'oposició a la MAT va comportar fa gairebé 10 anys algunes de les mobilitzacions més importants de les comarques 
gironines –de fins a 20.000 persones– però l'execució d'aquests dos últims trams ha tingut una oposició molt menor. 

Només algunes desenes d'activistes han fet accions fins al final en el tram aeri de Bescanó a Santa Llogaia i bàsicament 
centrades en un punt del recorregut: Fellines. Un jove que es va encadenar al gener en un cotxe enterrat en el punt on 

s'havia de fer una torre; unes joves embidonades a la Gran Via Jaume 
I de Girona al març, just quan a la subdelegació del govern espanyol se 
signaven les últimes expropiacions, i quatre joves enfilats durant nou 
hores en una de les torres al juny han estat les protestes més sonades. 
Totes molt més mediàtiques que massives. Enmig de les 
reivindicacions, els col·lectius opositors van engegar una campanya 
que, sota el nom Desmuntem la MAT, volia tornar a mobilitzar les 
milers de persones de la societat gironina que havien sortit al carrer 
deu anys enrere. El resultat, no obstant això, ha estat més aviat pobre 
i en les protestes més nombroses han participat un centenar 
d'assistents. 

Les obres del segon tram han estat molt més plàcides i s'han fet més 
ràpidament que les del primer, el de Sentmenat a Bescanó, que es va 
trigar tres anys a executar a causa de l'oposició d'ajuntaments i 
propietaris a signar les expropiacions. Aquesta vegada REE va arribar a 

acords amb el 95% dels propietaris abans de començar a aixecar les torres. El territori estava resignat, una vegada vista 
l'experiència del primer tram, en què les negatives d'ajuntaments i propietaris no van servir per res. El famós crit de “No 
passaran!” s'havia demostrat que era una fal·làcia. El president de l'Associació de Municipis Afectats per la MAT (AMMAT), 
Francesc Xavier Ter, va resumir molt bé el sentiment majoritari que hi havia fa ara un any, just abans que REE comencés les 
obres de Bescanó a Santa Llogaia,: “Ens vam oposar tot el que vam poder, però ara el projecte ja és irreversible. Qualsevol 
oposició seria estèril. Només podem intentar evitar al màxim els danys col·laterals, intentar minimitzar l'impacte.” La majoria 
d'alcaldes dels municipis afectats es manifestaven en el mateix sentit i destacaven la “bona voluntat” de REE a l'hora 
d'acceptar la majoria d'al·legacions. 

Un dels motius que els opositors a la MAT esgrimeixen per explicar la baixada de la mobilització popular és el fet que es 
decidís dividir la infraestructura en tres trams i executar-los per separat.  

El primer, de Sentmenat a Bescanó, es va construir entre el 2008 i el 2010 i es va inaugurar el juliol del 2011. Poc després 
es van iniciar les obres del tram soterrat, de Santa Llogaia a Baixés, que, a causa de la complexitat tècnica, també es va 
trigar prop de tres anys a construir. En canvi, el segon tram no es va iniciar fins al 2013, una vegada REE ja havia 
aconseguit “el consens al territori” signant acords amb la majoria d'amos. 

El moviment més fort d'oposició a la MAT s'ha trasllat els últims mesos a la Selva. Concretament a Santa Coloma de Farners. 
Per allí s'ha projectat que passi un branc per connectar l'energia de la línia principal amb la subestació d'Adif que ja està 
construïda a Riudarenes des de fa dos anys i amb una futura subestació d'Endesa per reforçar el subministrament elèctric a 
la Costa Brava sud. El moviment va convocar una votació popular a final de gener, en què es van recollir uns sis mil vots en 
contra de la línia. Els resultats van donar impuls a la plataforma No a la MAT de la Selva, que ha aconseguit que el 
Parlament aprovi una resolució demanant que s'estudiï si aquest branc és realment necessari i en cas que així sigui, si es pot 
rebaixar la potència en 220kV o bé minimitzar l'impacte soterrándolo.  

De moment, REE ha paralitzat l'inici de la construcció de la subestació elèctrica que ha d'anar al costat de la d'Adif i per la 
qual ja tenia tots els permisos, i s'ha mostrat disposada a asseure's amb la Generalitat per debatre. Encara així, ha deixat 
clar que considera “complicat” fer grans canvis en un projecte, que considera totalment necessari. Ha arribat a dir que si no 
el TAV té risc de parar-se. 

Segons va sortir publicat en el BOE de juliol de l'any passat, el branc de la Selva ha de sortir de la torre 134 del tram entre 
Sentmenat i Bescanó i tenir un total de 41 torres al llarg de 17,5 quilòmetres. El traçat passa sobretot per zona boscosa, a 
cavall dels termes municipals de Santa Coloma i Riudarenes. 

Font: 
El Punt Avui (1 de setembre de 2014) 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/772829-la-batalla-perduda-de-la-mat.html 

La central tèrmica de Cubelles serà desmantellada en cinc anys 

 
Font: El Punt Avui 
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Font: La vanguardia 

L'Ajuntament de Cubelles (Garraf) ja ha rebut el projecte d'Endesa en què preveu eliminar la central tèrmica que la 
companyia elèctrica té en el municipi i que està fora de funcionament des del 2010. El pla contempla desmantellar l'edifici 
de màquines, la caldera i també la xemeneia de 175 metres que és visible des de la costa del Garraf i el Camp de 
Tarragona. L'execució de la central tindrà una 
durada de cinc anys a partir de que l'empresa rebi el 
vistiplau del Ministeri d'Indústria. Després, Endesa 
podria instal·lar una central de cicle combinat, ja 
que disposa dels permisos per fer-ho. L'alcaldessa 
de Cubelles, Mònica Miquel, aposta perquè això no 
es duu a terme i demana acollir un cicle formatiu 
sobre energies renovables.  

Endesa desmantellarà la central tèrmica de Cubelles 
en un període de cinc anys. Així ho especifica el 
projecte de la companyia que la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat ha remès al 
consistori de Cubelles. El pla que ha previst l'empresa energètica contempla que s'iniciarà en el moment que el Ministeri 
d'Indústria li doni el vistiplau al desmantellament. 

Les raons per les quals Endesa vol desmantellar la central són per "causes econòmiques", per la baixa utilització que ha 
tingut en els últims anys i per "la seva nul·la expectativa de futur". La companyia també justifica que va sofrir pèrdues 
importants durant els últims exercicis que la central tèrmica de Cubelles va funcionar. 

A partir d'aquí, durant el primer any i mitjà l'empresa intentarà vendre els equips de la tèrmica i després començarà els 
tràmits del desmantellament, que preveu executar durant la cambra i cinquè any des que se li autoritzi l'execució del 
projecte. Per tant, en cas que els permisos s'obtinguin durant l'any 2014, la central estaria totalment desmantellada a la fi 
del 2019. 

Les instal·lacions que es desmantellaran seran les que constitueixen l'illa de potència que no són aprofitables per a una 
futura instal·lació de cicle combinat. Es tractaria, per tant, de l'edifici de màquines, de l'edifici auxiliar, la caldera, els equips 
de transformació i els dipòsits de fuel, entre altres equips auxiliars. També anirà al sòl la imponent xemeneia de 175 metres 
d'altura que es veu a primera línia de mar del municipi del Garraf. 

Però en el mateix projecte Endesa avisa que "està prevista la instal·lació d'un cicle combinat en la mateixa parcel·la en la 
qual se situa al grup tèrmic" per utilitzar infraestructures que ja existeixen com els conductes per agafar aigua del mar i de 
gasos. La central tèrmica de Foix, situada al final del riu Foix en el nucli municipal de Cubelles, molt prop de Cunit (Baix 
Penedès) es va començar a construir en 1975 i va entrar en funcionament en 1979. 

L'Ajuntament de Cubelles valora positivament el projecte de desmantellament. A part de felicitar-se per aquest fet, el seu 
portaveu, Xavier Grau, demana que es tracti "amb transparència i respecte” de la nova fase de desmantellament de la 
central. "Demanem respecte per a la companyia, però també d'Endesa per als ciutadans i per a l'Ajuntament", ha apuntat. 
Grau també ha assenyalat que la tèrmica significava uns ingressos de prop d'un milió d'euros per al consistori. 

Sobre la possibilitat que Endesa instal·li una central de cicle combinat en aquests terrenys, l'ajuntament és conscient que 
l'empresa està en el seu dret de fer-ho, ja que disposa de les llicències des de fa uns anys, però confia que la crisi 
econòmica i els canvis d'hàbits energètics de la població possibilitin frenar-la. Fonts de la companyia expliquen que no saben 
què faran en aquests terrenys en el futur. 

Finalment, l'alcaldessa del municipi, Mònica Miquel, es mostra satisfeta pel fet que la xemeneia de la tèrmica sigui 
derrocada. Miquel reconeix que hi ha "un debat" entre els veïns de Cubelles per aquest fet i precisa que "els que estan en 
contra de la tèrmica la volen en el sòl i en la resta de veïns els és igual". 

Per a Mònica Miquel "estaria molt bé" que Endesa no fes la central de cicle combinat i, com a alcaldessa, aposta per "tirar 
endavant un projecte de formació on està l'actual central tèrmica" que estigui vinculat amb estudis sobre energies 
renovables. Per a l'alcaldessa fer això seria una bona manera d'acabar la història d'una tèrmica que en el municipi “ha sofert 
molts anys". 

Font: 
La vanguardia (3 de setembre de 2014) 
http://www.lavanguardia.com/local/vilanova/20140903/54414253535/central-termica-cubelles-desmantelada-cinco-
anos.html 

L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Entitat Metropolitana de Barcelona signen un conveni per potenciar tarifes 
socials de l'Aigua 

http://www.lavanguardia.com/local/vilanova/20140903/54414253535/central-termica-cubelles-desmantelada-cinco-anos.html�
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L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han signat un conveni amb l'objectiu de 
potenciar les tarifes socials aplicades a la factura de l'aigua en l'àmbit metropolità. Aquest acord farà possible coordinar i 
impulsar les accions dels ajuntaments de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que s'adhereixin per donar a conèixer el cànon social de 
l'aigua. 

Aquesta figura permetrà que els usuaris en una posició econòmica 
vulnerable tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d'aigua a 
un preu reduït. 

El nombre d'abonats que han sol·licitat el cànon social des d'octubre 
de 2011 (moment en què va entrar en vigor) s'ha mantingut estable 
des de l'inici de la seva aplicació, a raó de uns 1.500 anuals, fent 
possible que des de 2011 hagin pogut acollir-se a la mesura un total 
de més de 7.000 persones. No obstant això, cal destacar que durant 
el primer semestre de 2014 ja s'han duplicat les sol·licituds que es reben en tot un any (3.200 a la fi de juny).  

El cànon social de l'aigua estableix la possibilitat que els pensionistes majors de 60 anys i que percebin una pensió mínima 
per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i les unitats familiars amb tots els seus membres en situació de desocupació 
seguiran pagant el primer tram del cànon de l'aigua amb la mateixa tarifa de 2010. 

Per gaudir d'aquesta tarifa reduïda, la factura no pot superar el consum estipulat en el primer tram, és a dir, 18 m3 cada 
dos mesos. cal recordar que aquest límit s'amplia en funció del nombre de persones residents en la llar. Igualment, els 
sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua per a l'habitatge on es 
troben empadronats. 

Els interessats a gaudir de la tarifa social, i que compleixin els requisits necessaris, poden trobar les sol·licituds necessàries, 
així com la informació sobre la documentació que han d'aportar, en la web de la ACA (www.gencat.cat/ aca) i en el telèfon 
d'atenció al ciutadà 012. 

Amb aquest acord, els propis ajuntaments que s'adhereixin poden rebre les sol·licituds, valorar-les i, en cas de compliment 
dels requisits, donar-li el tràmit oportú perquè en el termini més curt possible l'abonat pugui gaudir, tant de la tarifa social 
com del cànon social en la seva factura de l'aigua. 

Font: 
Iagua (21 d’agost de 2014) 
http://www.iagua.es/noticias/espana/agencia-catalana-del-agua/14/08/20/la-agencia-catalana-del-agua-y-la-entidad 
 
 
URV-CEDAT: 

Acte de Defensa de treballs de final de Màster 

Entre el 8 i 10 de setembre de 2014 en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili van tenir lloc els 
actes de defensa pública dels Treballs de finalització de Màster dels estudiants del Màster Universitari en Dret Ambiental de 
la URV (curs 2012-2014). 

A continuació la relació d'estudiants i treballs presentats: 

- Sra. Gisselle García Maning: “Blat de moro transgènic a 
Mèxic: entre la propietat intel·lectual i la sobirania 
alimentària", dirigit pel Dr. Antoni Pigrau Solé. 

- Sra. Itzel Ramos Olivares: "Drets ambientals dels pobles 
indígenes de Mèxic", dirigit pel Dr. Antoni Pigrau Solé. 

- Sr. Fred Larreategui Fabara: “Les tensions entre drets de la 
Naturalesa i matriu de desenvolupament en la constitució de 
l'Equador”, dirigit pel Dr. Jordi Jaria. 

 
Font: Iagua 

 
Font: URV-Cedat 
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- Sr. Pablo Ramirez Velez: “Sobirania alimentària, extractivisme i sistema econòmic global: reptes i realitats a Equador”, 
dirigit pel Dr. Antonio Cardeza. 

- Sra. Alba Cedó Guivernau: “Whaling in the Antarctic en un Dret internacional ambiental en transició”, dirigit pel Dr. Antonio 
Cardeza. 

- Sra. Ana Flávia Torres Macêdo: “La planificació hidrològica a Espanya: Un model per ser aplicat a Brasil?”, dirigit per la Dra. 
Lucia Casado. 

- Sr. Alejandro Ruiz Lobato: “La incidència de la directiva d'emissions industrials en el règim jurídic català de prevenció i 
control ambiental d'activitats”, dirigit per la Dra. Lucia Casado. 

- Sra. Laura Picó Reig: “El Pla Hidrològic de Conca a la part espanyola de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre. Anàlisi crítica 
sobre l'impacte del Pla en el medi ambient, amb especial referència a l'afectació de les mesures sobre el delta de l'Ebre”, 
dirigit per la Dra. Lucia Casado. 

- Sra. Andrea Valeiras: “El sinistre del buc petrolier Prestige: anàlisi des del dret administratiu, civil i penal”, dirigit pel Dr. 
Antonio Pigrau Solé. 

- Sr. Jeronimo Basilio Sao Mateus: “La Justícia interespecífica i l'estatut jurídic dels animals: desafiaments en la construcció 
d'un discurs de respecte a la diversitat religiosa”, dirigit pel Dr. Jordi Jaria. 

- Sra. Anna Madico Pereira: “L’oli com a residu: concepte, marc legal i aproximació a la seva gestió”, dirigit per la Dra. Aitana 
de la Varga. 

- Sr. Juan Claudio Arenas Ponce, “Influència de la crisi ambiental a la interpretació de normes constitucionals”, dirigit pel Dr. 
Jordi Jaria. 

Font:  
URV-Cedat (08 de setembre de 2014) 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php?lang=es 

Segon període de preinscripció del Màster Universitari en Dret Ambiental URV 

Entre l'1 i 17 de setembre de 2015 s'obre el segon període de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret 
Ambiental (curs 2014-15), en la modalitat virtual.  

El Màster en Dret Ambiental és una titulació oficial única en les seves característiques a 
Espanya que proporciona coneixements fonamentals i específics, amb una consideració 
particular cap als diferents àmbits sectorials, complementats amb un conjunt d'assignatures 
no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió 
empresarial del medi ambient. L'estudi del dret espanyol es vincula a la perspectiva del 
dret de la Unió Europea i del Dret internacional i comparat. El programa docent para 
esment, de manera particular, als sistemes d'autorització administrativa, a l'avaluació de 
l'impacte ambiental, a l'auditoria ecològica de l'empresa, als sistemes d'etiquetatge 
ecològic, a les diverses formes de responsabilitat en l'àmbit del medi ambient i a la sanció 
administrativa i penal de les infraccions i delictes ambientals. El programa concedeix una 
gran importància a les pràctiques nacionals i internacionals i té un important component 
multidisciplinari. A més, els estudiants del Màster tenen la possibilitat d'intervenir en casos 
reals, sota la supervisió de professorat altament qualificat, a través de la clínica jurídica 
ambiental i de continuar la seva formació amb l'accés al doctorat en dret ambiental.  

Dirigit a graduats universitaris o amb un títol equivalent (no necessàriament en Dret) 
expedit per un centre d'ensenyament superior que vulguin completar la seva formació per 
orientar o reorientar la seva carrera professional cap a l'especialització ambiental o que, 
simplement, desitgin disposar d'instruments conceptuals que els permeti accedir a una millor comprensió del dret ambiental. 
Durada: Dos cursos acadèmics (de setembre a juny), 120 crèdits ECTS. Modalitat: A distància. Amb possibilitat de realitzar 
activitats presencials per als estudiants interessats a seguir amb estudis de doctorat. Places limitades. Coordinació: Dra. 
Susana Borràs Pentinat susana.borras@urv.cat.  

Font:  
URV-Cedat (08 de setembre de 2014) 
https://www.urv.cat/masters/alumne/index.jsp?idioma=2 
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Convocatòria d'ajuts de matrícula CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret ambiental (URV) Curs 
2014/2015 

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona “CEDAT” convoca 10 ajuts de 1.000 euros destinats a finançar una part 
de les despeses derivades de la matrícula del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV, per al Curs 2014-2015. 
Podran ser beneficiaris d'aquest ajut els estudiants de nou accés del Master Universitari en Dret Ambiental. L'ajut no 
s'aplicarà al primer termini del pagament de l'import de la matrícula. En cas que la matrícula s'hagi efectuat en un sol 
pagament, es procedirà a la devolució de la quantitat establerta amb posterioritat a l'inici del curs. Serà requisit necessari 
per a l'obtenció de l'ajut estar preinscrit/a i admès/a en el curs 2014-2015 en el Màster Universitari en Dret Ambiental de la 
URV. Per a les persones que encara no han formalitzat la preinscripció, es pot realitzar en línia en la següent adreça. Els 
estudiants beneficiaris hauran de formalitzar la seva matrícula en el Màster abans de l'1 d'octubre de 2014. Aquest ajut és 
incompatible amb les ajuts que concedeix la URV per cursar Màsters Universitaris o qualsevol ajut similar. Els interessats que 
compleixin els requisits abans esmentats hauran d'enviar abans del 12 de setembre la següent documentació: i) Sol·licitud 
motivada, on es justifica la necessitat de l'ajut, ii) Currículum vitae. La documentació haurà d'enviar-se a Susana Borràs 
Pentinat Coordinadora del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV- Campus Centri Av. de Catalunya, 35 Tarragona 
I-43002 susana.borras@urv.cat. 

Font:  

URV-Cedat (08 de setembre de 2014) 
http://www.cedat.cat/es/noticies/index.php?lang=es 
 
 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea: 
 
Reglament (UE) n °743/2014 de la Comissió, de 9 de juliol de 2014, pel qual se substitueix l'annex VII del 
Reglament (UE) n ° 601/2012 pel que fa a la freqüència mínima de les anàlisis Text pertinent a l'efecte del 
EEE. 
 
Per a més informació: 
DOUE L 201/1 de 10.07.2014, p.3/4. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:201:FULL&from=ES 
 
Directiva 2014/80/UE de la Comissió, de 20 de juny de 2014 , que modifica l'annex II de la Directiva 
2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la 
contaminació i la deterioració Text pertinent a l'efecte del EEE. 
 
Per a més informació: 
DOUEL L 182 de 21.06.2014, p. 52/55. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0080&rid=3  
 
Directiva 2014/77/UE de la Comissió, de 10 de juny de 2014 , que modifica els annexos I i II de la Directiva 
98/70/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la qualitat de la gasolina i el gasoil Text pertinent a 
l'efecte del EEE. 
 
Per a més informació: 
DOUE L170 de 11.06.2014, p. 62/63. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0077&rid=5  
 
Decisió de la Comissió, de 5 de juny de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió 
de l'etiqueta ecològica de la UE als productes tèxtils [notificada amb el número C(2014) 3677] Text pertinent 
a l'efecte del EEE. 
 
Per a més informació: 
DOUE L 174 de 13.06.2014, p. 45/83. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&rid=4 
 
Espanya: 
 
Resolució d'1 de setembre de 2014, del Fons Español de Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes 
per a programes d'informació i promoció de productes agrícoles al mercat interior i en tercers països. 
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Per a més informació: 
BOE núm. 214 de 03 de setembre de 2014 p. 69322 a 69325 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9060.pdf 
 
Reglament Delegat (UE) nº 913/2014 de la Comissió, de 21 d'agost de 2014, que estableix, amb caràcter 
temporal, mesures excepcionals d'ajuda als productors de préssecs i nectarines. 
 
Per a més informació: 
DOUE L núm. 248 de 22 d’agost de 2014, p. 1 a 6. 
http://www.boe.es/doue/2014/248/L00001-00006.pdf  
 
Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l'aire. 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 206 de 25 d’ agost de 2014, p.68026 a 68027 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8898.pdf   
 
Reial decret 673/2014, d'1 d'agost, d'ampliació de mitjans patrimonials i econòmics adscrits als serveis 
traspassats a la Comunitat Autònoma de Canàries pel Reial decret 1550/2009, de 9 d'octubre, en matèria de 
conservació de la naturalesa (Parcs Nacionals de Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente i Garajonay). 
 
Per a més informació: 
BOE núm. 191 de 07 d’ agosto de 2014, p. 63391 a 63395 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8519 
 
Catalunya: 
 
ORDRE AAM/265/2014, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la 
promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius dins del marc d'un pla 
de consum de fruita a les escoles, es convoquen les ajudes corresponents a 2014 per al curs escolar 2014-
2015, i s'obre el termini d'adhesió dels centres educatius per al curs esmentat. 
 
Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6694 del 27 d’ agost de 2014. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6694/1370143.pdf  
 
ORDRE TEE/224/2014, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a 
entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions i 
projectes d'educació i sensibilització ambiental. 
 
Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6672 de 25 de juliol de 2014 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6672/1366347.pdf 
 
ORDRE AAM/264/2014, d'11 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes mínimes per a 
la millora del rendiment dels mitjans de producció ramadera de les explotacions d'oví i caprí, i es convoquen 
els corresponents a 2014. 
 
Per a més informació: 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. Núm. 6691 del 22 d’ agost de 2014. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6691/1369890.pdf 
 
JURISPRUDENCIA  
 
Unió Europea: 
 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 15 de maig de 2014. T. C. Briels i uns altres contra 
Minister van Infrastructuur en Milieu. Assumpte C-521/12. Petició de decisió prejudicial: Raad van State - 
Països Baixos. Procediment prejudicial - Medi ambient - Directiva 92/43/CEE - Article 6, apartats 3 i 4 - 
Conservació dels hàbitats naturals - Zones especials de conservació - Avaluació de l'impacte d'un pla o 
projecte sobre un lloc protegit - Autorització d'un pla o d'un projecte relatiu a un lloc protegit - Mesures 
compensatòries - Lloc Natura 2000 "Vlijmens Veuen, Moerputten & Bossche Broek" - Projecte sobre el traçat 
de l'autopista A2 "s-Hertogenbosch-Eindhoven". 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9060.pdf�
http://www.boe.es/doue/2014/248/L00001-00006.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8898.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8519�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6694/1370143.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6672/1366347.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6691/1369890.pdf�
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Per a més informació: 
Eur-lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0521&qid=1409919623799&from=ES 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 17 de juliol de 2014. Comissió Europea contra 
República Hel·lènica. Assumpte C-600/12. 

Per a més informació: 
Eur-lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1409919623799&uri=CELEX:62012CJ0600 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 10 de juliol de 2014. República Hel·lènica contra Comissió 
Europea. Assumpte C-391/13 P. 

Per a més informació: 
Eur-lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1410077466693&uri=CELEX:62013CJ0391 

Sentència del Tribunal General (Sala Cinquena) de 10 de juliol de 2014. Assumpte T-376/12. República 
Hel·lènica contra Comissió Europea. FEOGA - Secció Garantia - FEAGA i FEADER - Despeses excloses del 
finançament - Panses - Vi - Despeses efectuades per Grècia - Correcció financera puntual - Mètode de càlcul - 
Naturalesa del procediment de liquidació de comptes - Vincle amb despeses finançades per la Unió.  

Per a més informació: 
Eur-lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012TJ0376&qid=1410077466693&from=ES 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 19 de juny de 2014. Assumpte C-11/13. Bayer 
CropScience AG contra Deutsches Patent-und Markenamt. Petició de decisió prejudicial: Bundespatentgericht 
- Alemanya. Procediment prejudicial - Dret de palesos - Productes fitosanitaris - Certificat complementari de 
protecció - Reglamento (CE) nº 1610/96 - Articles 1 i 3 - Conceptes de «producte» i «substàncies actives» - 
Protector.  

Per a més informació: 
Eur-lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0011&from=ES 
 
Espanya: 

Sentència del Tribunal Constitucional, 134/2014, de 22 de juliol de 2014. Recurs d'inconstitucionalitat núm. 
1800-2014, interposat pel President del Govern contra la Llei del Parlament de La Rioja 7/2013, de 21 de 
juny, per la qual es regula la prohibició al territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja de la fractura 
hidràulica com a tècnica de recerca i extracció de gas no convencional. Han comparegut i formulat 
al·legacions el Govern i el Parlament de La Rioja. Ha estat Ponent la Magistrada donya Encarnación Roca 
Trías, qui expressa el semblar del Tribunal. 

Font:  
BOE núm. 199 de 16 d’agost de 2014 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24073 

Sentència del Tribunal Constitucional 121/2014, de 17 de juliol de 2014. En el conflicte positiu de 
competència núm. 1470-2013, interposat pel Govern de Canàries contra el Reial decret 1485/2012, de 29 
d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1028/2007, de 20 de juliol, pel qual s'estableix el procediment 
administratiu per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de generació elèctrica en el 
mar territorial, per adaptar-lo a la nova denominació i estructura dels departaments ministerials. Ha formulat 
al·legacions l'Advocada de l'Estat. Ha estat Ponent el Magistrat don Santiago Martínez-Encallis García, qui 
expressa el semblar del Tribunal. 

Font:  
BOE núm. 198 de 15 d’ agost de 2014 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24060 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0521&qid=1409919623799&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1409919623799&uri=CELEX:62012CJ0600�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1410077466693&uri=CELEX:62013CJ0391�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012TJ0376&qid=1410077466693&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0011&from=ES�
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24073�
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24060�
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Sentència 106/2014, de 24 de juny de 2014. En el recurs d'inconstitucionalitat núm. 498-2014, interposat pel 
President del Govern contra la Llei del Parlament de Cantàbria 1/2013, de 15 d'abril, per la qual es regula la 
prohibició al territori de la Comunitat Autònoma de Cantàbria de la fractura hidràulica com a tècnica de 
recerca i extracció de gas no convencional. Han comparegut i formulat al·legacions el Govern i el Parlament 
de Cantàbria. Ha estat Ponent el Magistrat don Andrés Ollero Tassara, qui expressa el semblar del Tribunal. 

Font:  
BOE núm. 177 de 22 de juliol de 2014 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24030 

Sentència del Tribunal Constitucional, 95/2014, de 12 de juny de 2014. En el conflicte en defensa de 
l'autonomia local núm. 6385-2010, promogut per l'Ajuntament de Covaleda (Soria), representat pel 
Procurador dels Tribunals don José Luis Ferrer Recuero i assistit per l'Advocada Sra. Berta Gil-Merino Rubio, 
en relació amb la Llei de les Corts de Castella i Lleó 1/2010, de 2 de març, de declaració del parc natural de 
Llacuna Negra i circs glacials de Urbión. Ha formulat al·legacions la Junta de Castella i Lleó, representada i 
defensada pel Director dels Serveis Jurídics de la Comunitat Autònoma. Ha estat Ponent el Magistrat don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, qui expressa el semblar del Tribunal. 

Font:  
BOE núm. 162 de 04 de juliol de 2014 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24014 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 332/2012, de 30 de juny de 2014. Reial decret 
547/2012. Permisos de recerca d'hidrocarburs. Canàries. 

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7116396&links=medio%20
ambiente&optimize=20140704&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 327/2012, de 25 de juny de 2014. Reial decret 
547/2012, de 16 de març, pel qual es convalida el reial decret 1462/2001, de 21 de desembre, pel qual 
s'atorguen els permisos de recerca d'hidrocarburs denominats «CANÀRIES-1», «CANÀRIES-2», «CANÀRIES-
3», «CANÀRIES-4», «CANÀRIES-5», «CANÀRIES-6», «CANÀRIES-7», «CANÀRIES-8» I «CANÀRIES-9». 
Comunitat de Canàries. Govern de Canàries. 

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7116389&links=medio%20
ambiente&optimize=20140704&publicinterface=true 

Sentència Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 1489/2012, de 10 de juny de 2014. Competència sobre la 
neteja del llit del riu Tormes al seu pas per Salamanca: correspon a l'Ajuntament, no a la Confederació 
hidrogràfica del Duero. 

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7102477&links=medio%20
ambiente&optimize=20140621&publicinterface=true 

Sentencia Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 3656/2011, de 6 de juny de 2014. Acord d'aprovació 
definitiva parcial del pla general del municipi de Gáldar. Avaluació d'Impacte Ambiental. Avaluació Ambiental 
Estratègica. Segons la normativa comunitària europea i estatal d'aplicació en la data en la qual es va aprovar 
el pla impugnat, no era exigible l'avaluació ambiental. Classificació de terrenys i qüestions de dret 
Autonòmic. Retroacció d'actuacions. 

Font: 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7097109&links=medio%20
ambiente&optimize=20140616&publicinterface=true 

Catalunya: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24030�
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24014�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7116396&links=medio%20ambiente&optimize=20140704&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7116396&links=medio%20ambiente&optimize=20140704&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7116389&links=medio%20ambiente&optimize=20140704&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7116389&links=medio%20ambiente&optimize=20140704&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7102477&links=medio%20ambiente&optimize=20140621&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7102477&links=medio%20ambiente&optimize=20140621&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7097109&links=medio%20ambiente&optimize=20140616&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7097109&links=medio%20ambiente&optimize=20140616&publicinterface=true�
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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del Contenciós. Nº 5961/2014, de 18 de juny 
de 2014. Recurs contenciós administratiu contra la resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya de 5 d'octubre de 2010, declarant acabat i arxivant el procediment de 
sol·licitud d'autorització ambiental per a la instal·lació d'una planta de reciclatge integral de residus urbans i 
un abocador annex en el municipi de Gimenells i Pla de la Font. 

Font:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7155017&links=MEDI%20
AMBIENTE&optimize=20140905&publicinterface=true 
 
Sentència del Tribunal Constitucional, 74/2014, de 8 de maig de 2014 Conflicte positiu de competència 
plantejat per la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 227/2008, de 15 
de febrer, pel qual s'estableix la normativa bàsica referent als panells de tastadors d'oli d'oliva verge. 
 
Font:  
BOE núm. 135 de 04 de juny de 2014 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-5903.pdf 
 
ARTICLES 
  
Evaluación de Impacto Ambiental y Proyectos de Parques Eólicos: Balance de Intereses, Red Natura 2000 y 
Aspectos Procedimentales 
Subsidiarity in European Environmental Law: A Competence Allocation Approach 
Regulating Chemical Substances under REACH: The Choice between Authorization and Restriction and the 
Case of Dipolar Aprotic Solvents 
The Minamata Convention: A Comprehensive Response to a Global Problem 
Chemicals as Regulatory Objects 
 
 
 PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT 
 
Llibres i Monografies  
Quintero Olivares, Gonzalo. Derecho Penal Ambiental. Con la colaboración de Jordi Jaria i Manzano. Tirant lo Blanch. 
Colección: Manuales de Derecho Penal. 1ª Edición. Valencia, 2013. 
 
Capítols de llibre i articles en revistes 
Pigrau, Antoni. The Texaco-Chevron case in Ecuador: Law and justice in the age of globalization. Revista Catalana de Dret 
Ambiental (RCDA). Vol. 5, Núm. 1 (2014).  
Iglesias Márquez, Daniel; Ascencio Serrato, Stephanie V. Las vías de responsabilidad de las empresas multinacionales por 
daños ambientales. El caso Dutch Shell Nigeria. Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA). Vol. 5, Núm. 1 (2014). 
 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
 
Martí i Puig ,Salvador et al. Entre el desarrollo y el buen vivir: recursos naturales y conflictos en los territorios indígenas. 
Madrid : Los Libros de la Catarata, cop. 2013. 
Lima, André; Lavratti, Paula; Buzelato Prestes, Vanêsca. Reforma do código florestal: limites jurídicos. São Paulo : Instituto 
O Direito por um Planeta Verde, 2011.  
Arango Arroyave, José Ubeimar; Zuloaga Sánchez, Gloria Patricia. Seguridad alimentaria desde una perspectiva de gestión 
ambiental en territorios de comunidades embera del atrato medio antioqueño. La Paz: Fondo Indígena, 2007.  
Teles da Silva, Solange. O direito ambiental internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
Azevedo Luíndia, Luiza. Ecoturismo de pueblos indígenas: propuestas sostenibles. La Paz: Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, 2008. 
 
 
AGENDA  
 
Curs Online: International Introductory course to Land stewardship: from theory to practice 
 
El curs es dirigeix a estudiants i graduats en diferents àrees de coneixement; voluntaris i professionals en àrees relacionades 
amb la gestió de la naturalesa i el paisatge; personal i voluntaris de ONGs 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7155017&links=MEDI%20AMBIENTE&optimize=20140905&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7155017&links=MEDI%20AMBIENTE&optimize=20140905&publicinterface=true�
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-5903.pdf�
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2014/07/2014_07_01_Garcia_Ureta_EIA.pdf�
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2014/07/2014_07_01_Garcia_Ureta_EIA.pdf�
http://www3.law.harvard.edu/journals/elr/files/2014/08/van-Zeben.pdf�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12083/pdf�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12083/pdf�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12079/pdf�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12081/pdf�
http://www.tirant.com/editorial/libro/derecho-penal-ambiental-gonzalo-quintero-olivares-9788490334621�
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/491�
http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/267�
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Entre%20el%20desarrollo%20y%20el%20buen%20vivir�
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Reforma%20do%20c%C3%B3digo%20florestal�
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Seguridad%20alimentaria%20desde%20una%20perspectiva%20de%20gesti%C3%B3n�
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Seguridad%20alimentaria%20desde%20una%20perspectiva%20de%20gesti%C3%B3n�
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XO%20direito%20ambiental%20internacional&SORT=D/XO%20direito%20ambiental%20internacional&SORT=D&SUBKEY=O+direito+ambiental+internacional/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XO%20direito%20ambiental%20internacional&SORT=D&1%2C1%2C�
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Ecoturismo%20de%20pueblos%20ind%C3%ADgenas�
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La Xarxa de custòdia del Territori organitza, en el marc del projecte europeu LandLife (LIFE10 / INF / AS / 540) i en 
coordinació amb la Universitat de Vic, el curs online "International Introductory course to Land stewardship: from theory to 
practice", que es durà a terme del 15 de setembre al 30 d'octubre 2014 el principal objectiu del curs és formar sobre els 
principis i objectius de la custòdia del territori i presentar el valor afegit d'aquest mecanisme de conservació de la naturalesa 
i la biodiversitat . Per aconseguir aquest objectiu el curs s'estructura en 3 mòduls que combinen teoria i exercicis pràctics: 
 
• Primer mòdul: Principis de la custòdia del territori i agents del territori. 
• Segon mòdul: Acords de custòdia del territori: procediments i qualitat. 
• Tercer Mòdul: Estratègies i eines per a la custòdia del territori. 
• Debat final: aprenentatges i prospectiva de la custòdia del territori. 
 
Els documents i les activitats seran en anglès. La interacció amb els professors podrà ser en anglès, català, castellà o 
francès. Durada: 30 hores. Del 15 de setembre al 30 d'octubre de 2014. Professors: Xavier Bàssora i Xavier Sabaté, d'Espai 
Tres. Inscripcions: cal inscriure's a través del Formulari online abans del 8 de setembre. El curs està limitat a la participació 
de 50 estudiants. 
 
Data: 15 de setembre – 30 d'octubre de 2014 
Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori (XCT 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_set
embre/150914_Di%C3%A0leg_Canvi_de_paradigma_Cap_a_una_nova_consci%C3%A8ncia/Dossier_promocional_del_curs_
DEF-1.pdf 
 
Jornada: boscos: usos, mirades, paisatges 
 
Un dels objectius que pretén la jornada és posar èmfasi en el bosc com a paisatge a Catalunya, en el bosc com a teló de 
fons pertot arreu, com a element omnipresent del paisatge. 
 
S'incidirà en aquesta dimensió paisatgística dels boscos catalans, tenint sempre presentis les noves propostes d'aprofitament 
multisectorial, de gestió pública i privada i de gaudi que, de manera innovadora i imaginativa, s'estan plantejant en aquests 
moments des d'àmbits molt diversos. 
 
Data: 17 de setembre de 2014 
Lloc: Espai Montseny c/ Migdia, 1, Viladrau 
Organitza: Observatori del paisatge 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_set
embre/17092014_boscos/boscos14.pdf 
 
Taula rodona Reutilització i Preparació per a la Reutilització 
 
Quin és la demanda real de productes de segona mà? Quines oportunitats de creació de negoci i llocs de treball hi ha en 
aquest sector? Quin hauria de ser el marc normatiu que ho regulés? Les respostes, les podeu trobar el proper 18 de 
setembre en la taula de debat gratuïta sobre pràctiques de reutilització i de preparació per a la reutilització. 
 
En els últims anys, les iniciatives relacionades amb la reparació i la reutilització de productes han crescut de manera 
espectacular al nostre país. La crisi econòmica i una major conscienciació de la ciutadania cap a l'aprofitament de béns i 
residus ha fet aparèixer nous projectes i enfortir molts dels ja existents, bé sigui en l'àmbit del tercer sector, en l'àmbit de 
les empreses socials o a través d'entitats vinculades a les administracions públiques. 
 
El Col·legi de Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) han cregut oportú, 
per tant, organitzar una taula rodona en què es debatrà sobre les característiques d'aquest tipus d'iniciatives (mercats 
d'intercanvi, recollides específiques amb destinació a reutilització com la roba o els voluminosos, donacions directes, 
intercanvis entre privats, tendes de segona mà...), el marc normatiu i la necessitat de regulació, les sinergies que 
s'estableixen amb altres sectors econòmics o les seves limitacions. 
 
La Taula Rodona sobre Reutilització i Preparació per a la Reutilització està prevista per al dia 18 de setembre, de 18.30 a 
21.00 hores, a la seu del ICAB (Mallorca, 281, Barcelona). Participaran, entre uns altres, l'Agència de Residus de Catalunya, 
Associació Social Andròmines, Solidança i Formació i Treball, Empresa d'Inserció. 
 
Data: 18 de setembre de 2014 
Lloc: Il·lustríssim  Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Centri de Formació: aula 75. Mallorca, 281, Barcelona. 
Organitza: Col·legi de Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)  

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_setembre/150914_Di%C3%A0leg_Canvi_de_paradigma_Cap_a_una_nova_consci%C3%A8ncia/Dossier_promocional_del_curs_DEF-1.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_setembre/150914_Di%C3%A0leg_Canvi_de_paradigma_Cap_a_una_nova_consci%C3%A8ncia/Dossier_promocional_del_curs_DEF-1.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_setembre/150914_Di%C3%A0leg_Canvi_de_paradigma_Cap_a_una_nova_consci%C3%A8ncia/Dossier_promocional_del_curs_DEF-1.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_setembre/17092014_boscos/boscos14.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_setembre/17092014_boscos/boscos14.pdf�
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Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/9_set
embre/180914_taula_rodona_reutilitzaci%C3%B3_i_preparaci%C3%B3_per_la_reutilitzaci%C3%B3/targeto_jornada_pxr.pd
f 

2a Setmana Europea de la Custòdia del Territori 
 
Aquesta tardor, entre el 26 de setembre i el 5 d'octubre, se celebra la Segona Setmana Europea de la Custòdia del Territori, 
una campanya dirigida a promoure activitats en tota Europa per conscienciar a la societat sobre la importància de cuidar la 
terra i la riquesa dels seus recursos naturals i culturals. 
 
Durant la Primera Setmana Europea de la Custòdia del Territori en 2012, més de 15.000 persones van participar en les 
activitats, contribuint a la conservació de la terra i ajudant a fer un pas endavant per a la custòdia del territori a Europa. Un 
total de 231 organitzacions, organismes públics, grups de voluntaris, municipis, empreses, escoles i altres institucions, van 
organitzar més de 420 activitats inspirades en l'objectiu comú de preservar el patrimoni natural, cultural i paisatgístic. 
 
La custòdia del territori és un concepte emergent que pretén involucrar a la societat en la conservació de la naturalesa a 
Europa.  
Data: 26 de setembre – 5 d'octubre de 2014 
Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), CEN L-R – Conservatori d’Espais Naturals del Llenguadoc – Rosselló, 
Legambiente, Eurosite i PRySMA.  

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

Curso Tecnologies Apropiades per a la Gestió de l'Aigua 

El Curs s'emmarca en la promoció del Desenvolupament Humà Sostenible que passa ineludiblement per l'impuls de l'ús de 
Tecnologies Apropiades que, per definició, s'orienten a la resolució de problemes socials, ambientals i econòmics, fomentant 
la generació d'alternatives i promovent el desenvolupament comunitari per a la millora de les condicions de vida.  

El curs aporta com a diferencial la visió sistèmica sobre la Nova Cultura de l'Aigua. Aquest enfocament incorpora els criteris 
de Sostenibilitat i promou un canvi de mentalitat orientat a materialitzar nous hàbits, valors, estils de vida i principis ètics 
que impulsin major respecte per la naturalesa i valorin l'aigua com a font de vida que ha de ser gestionada de forma 
equitativa i sostenible.  

A més, el curs compta amb un grup de recerca de reconeguda trajectòria i experiència aplicada en diversos països i a 
diverses escales. La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, igual que altres institucions clau en el Curs, són fundadors 
de la Xarxa RECNET “Reciclar Ciutat. Repensant la Transformació de les Ciutats”, actualment formada per més de 40 entitats 
d'11 països diferents. Aquesta Xarxa es focalitza en re-pensar la transformació de les ciutats per a una transició sostenible 
cap a sistemes soci-ecològics més resilients. D'aquesta manera, considera fonamental el paper de les tecnologies apropiades 
en aigua potable i sanejament bàsic dins d'una gestió integral del territori, com a eines per a la transformació 
socioambiental i l'impuls del desenvolupament comunitari participatiu. 

Data: 1- 31d'octubre de 2014 
Organitza: La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) 

Per a més informació: 
http://www.unescosost.org/es/project/tecnologias-apropiadas-curso-uoc/ 

Marketplace ambiental a Lleida 
 
El proper 3 d'octubre tindrà lloc un Marketplace ambiental a la Seu Vella de la ciutat de Lleida. 
El Marketplace ambiental pretén ser un punt de networking ambiental on empreses i entitats sense ànim de lucre 
comparteixin espai, coneixement i hores de treball per donar a conèixer iniciatives i projectes ambientals. 
 
Els marketplaces territorials tenen l'objectiu de potenciar la col·laboració entre entitats i empreses que comparteixen un 
mateix territori, posant en valor la proximitat dels actors, el sentit de pertinença a la comunitat i la voluntat de transformació 
de l'entorn més proper. 
 
Data: 3 d'octubre de 2014 
Lloc: Seu Vella de la ciutat de Lleida. 
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Organitza: Tàndem  
 
Per a més informació: 
http://www.tandem.cat/marketplaces/lleida/ 
 
V Jornada sobre Salut Infantil i Medi ambient 
  
L'actual edició ha escollit la ciutat com a temàtica transversal per reflexionar sobre quina i com fer per transmetre a la 
societat civil la importància dels hàbits a l'hora de configurar un entorn saludable per a la població infantil. 
 
Aquestes jornades tenen com a lema "Infància, salut i ciutat". Així, en les diferents taules de debat, s'analitzarà la ciutat com 
a espai vital on es configuren una sèrie de decisions individuals i col·lectives que no sempre tenen en compte el 
desenvolupament saludable dels nens i nenes. 
 
Data: 9 d'octubre de 2014 
Lloc: Palau Macaya de l'Obra Social "La Caixa", Passeig Sant Joan, 108, Barcelona. 
Organitza: Fundació Roger Vaig tornar  
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_
octubre/09102014_Jornada_salut/Jornades_Salut_Infantil_MediAmbient.pdf 
 
Congrés RECUWATT 2014 
 
El Congrés celebrarà el seu 3ª edició el 16-17 d'octubre de 2014 en el Tecnocampus de Mataró. Després de dues edicions, el 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme juntament amb l'Agència de Residus de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya estan ja en plena organització de la 3ª edició del Congrés RECUWATT, amb la intenció de seguir 
consolidant-ho com la trobada professional de referència en el sud d'Europa sobre valorització energètica de residus. 
 
Després de l'última edició, RECUWATT es va consolidar com a punt de trobada professional internacional, amb més de 400 
congressistes i gairebé una quarantena d'empreses i institucions col·laboradores. Compte novament a més amb el suport de 
les universitats, entitats i empreses del sector, que aposten pel nostre projecte i no volen perdre's les oportunitats de negoci 
i tot el que trobaran en RECUWATT. 
 
Data: 16-17 d'octubre de 2014 
Lloc: Tecnocampus de Mataró 
Organitza: Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i Agència de Residus de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Per a més informació: 
http://www.recuwatt.com/index_es.html 
 
Primera jornada sobre documentació ambiental a Catalunya 
 
El proper 29 d'octubre tindrà lloc a Barcelona la primera Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya organitzada 
per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i que compta amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans 
i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. 
 
L'objectiu de la jornada és augmentar la visibilitat dels fons bibliogràfics sobre medi ambient i fomentar la cooperació dels 
centres de documentació, biblioteques i centres amb informació ambiental de Catalunya; i fomentar la cooperació i 
l'intercanvi de bones experiències entre les diferents administracions, entitats, organismes i col·lectius que disposen de fons 
i d'informació ambiental. 
 
La jornada és gratuïta i oberta a tothom. Per inscriure's en ella cal emplenar el formulari de participació. 
 
Data: 29 d'octubre de 2014 
Lloc: Sala Prat de la Riba. Institut d'Estudis Catalans. (c. del Carme, 47, 08001 Barcelona). 
Organitza: Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 
 
Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c2
4340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=det
all&contentid=5fec5d746f267410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
 
Primer Congrés Europeu sobre Custòdia del Territori "Land: Quality of Life" 

http://www.tandem.cat/marketplaces/lleida/�
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/09102014_Jornada_salut/Jornades_Salut_Infantil_MediAmbient.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2014/_10_octubre/09102014_Jornada_salut/Jornades_Salut_Infantil_MediAmbient.pdf�
http://www.recuwatt.com/index_es.html�


 
27 

 
El Congrés s'organitza en el marc del projecte LandLife (LIFE 10 INF/ÉS/540), que pretén impulsar la custòdia del territori 
com una eina útil per a la conservació de la naturalesa i la biodiversitat. El Primer Congrés Europeu sobre Custòdia del 
Territori "Land: Quality of Life" tindrà lloc del 5 al 8 de novembre d'aquest any a Barcelona en Cosmocaixa (C/ Isaac 
Newton, 26). 
 
El Congrés promourà una discussió interactiva, generarà idees, fomentarà l'intercanvi d'experiències i coneixements i 
suggerirà adreces i propostes per al futur de la custòdia del territori a Europa. 
 
En ell es debatrà i presentarà la Declaració de Barcelona sobre custòdia del territori, que pretén establir les bases 
necessàries per contribuir al desenvolupament de la custòdia a escala regional i europea quan acabi el projecte LandLife al 
desembre del 2014. 
 
Data: 5-8 de novembre de 2014 
Lloc: Cosmocaixa (C/ Isaac Newton, 26, Barcelona). 
Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), Conservatoire d’espaces naturels Llenguadoc-Roussillon, Legaambiente, 
Eurosite, PRySMA, QLF Atlantic Center for the Environment, Fundació Catalunya La Pedrera, Generalitat de Catalunya, 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Fundació Biodiversitat.  
 
Per a més informació: 
http://www.landstewardship.eu/Congress 
 
 

 
Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 

El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.  

Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 
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	Com convertir CO2 en Omega 3 per alimentar peixos
	Un projecte per convertir el diòxid de carboni capturat de l'atmosfera en aliment per a peixos de piscifactoria va a posar-se a prova a Noruega.
	La idea és produir àcids grassos Omega 3 a partir d'algues que creixeran exposades a un corrent de CO2.
	Però la nova tècnica pot absorbir els gasos responsables de l'escalfament global i alhora oferir una font sustentable d'aliment per a peixos, que suposen la més important exportació de Noruega després del petroli i el gas, en una indústria valorada en...
	I aquesta activitat està en alça, amb un creixent gana mundial per l'aqüicultura. De fet, les prediccions actuals indiquen que els vivers de peixos reemplaçaran la pesca tradicional dins de molt pocs anys. No obstant això, un dels majors desafiaments ...
	CO2 pur
	Ara un consorci noruec format per algunes de les majors companyies d'aqüicultura està desenvolupant el projecte Omega 3, amb el suport d'O$1 milió del govern. La instal lació serà construïda en el Centre de Tecnologia de Mongstad, l'establiment més gr...
	El centre de Mongstad, creat en conjunt entre el govern i diverses empreses petrolieres, ha tingut una història accidentada. Està compost per dues plantes de captura de CO2 que poden eliminar 80.000 tones del gas d'una refineria propera i altres 20.00...
	L'any passat, el govern noruec va anunciar que anava a cancel lar l'establiment allí d'un complex a major escala de captura i emmagatzematge de diòxid de carboni. Però els promotors del projecte Omega 3 creuen que Mongstad és el lloc ideal per posar a...
	Piscifactoria a Noruega
	"Tenim un tanc per recollir CO2 i algues, barrejades amb alga de mar, a una temperatura d’aproximadament 25ºC", va explicar Svein Nordvick, de CO2BIO, la companyia creada per portar endavant el projecte.
	"Hi ha altres mètodes i tècniques, però en Mongstad tenim l'avantatge del CO2 pur, aigua de mar i vapor, així que l'oportunitat per desenvolupar això serà millor que altres llocs".
	Aquesta "sopa" calenta farà que les algues creixin ràpidament. Llavors es recol lectaran, assecaran i processaran per obtenir el seu contingut de Omega 3. D'acord als impulsors d'aquest pla, una tona de CO2 produirà una tona d'algues a partir de les q...
	"El CO2 és un problema per al clima i podem usar-ho per produir menjar", diu Nordvik. "Avui la major part de l'oli Omega 3 es produeix a Perú i en altres països, i això no és sostenible". "La necessitat és d'aproximadament 100.000 tones, i això és una...
	El problema del Omega 3 també va atreure l'atenció de científics britànics que planegen conrear una varietat genèticament modificada de la planta camelina amb la finalitat de produir un oli ric en àcids grassos. Entre ells s'inclouen el coure, l'alumi...
	Font:
	BBC (22 de juliol de 2014)
	http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/07/140717_ciencia_verde_co2_comida_peces_noruega_np.shtml
	Austràlia i Índia signaran pacte d'energia nuclear civil
	Els governs d'Austràlia i l'Índia preveuen signar la setmana propera un acord sobre energia nuclear civil, durant la visita que el primer ministre australià, Tony Abbott, efectuarà al país asiàtic per impulsar l'intercanvi bilateral, informen avui els...
	Austràlia, que posseeix les majors reserves d'urani conegudes, s'havia negat en el passat a comprometre's amb l'Índia en aquest sentit perquè no ha signat el Tractat de No Proliferació Nuclear, però Canberra va canviar d'opinió després d'un recent aco...
	El primer ministre australià, que viatjarà acompanyat d'un grup empresarial, va dir avui que també impulsarà l'intercanvi bilateral en altres camps. “L'Índia és el cinquè mercat exterior d'Austràlia, on exportem béns per valor d'11.400 milions de dòla...
	El governant, que es reunirà amb el seu homòleg indi, Narendra Modi, visitarà Nova Delhi i Bombai, dijous i divendres de la setmana propera. Dissabte, Abbott viatjarà a Malàisia, país amb el qual tenen un intercanvi comercial que ha pujat en els últim...
	Font:
	EFE Verde (24 d’agost de 2014)
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	Llatinoamèrica va duplicar les emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'agricultura, segons l'ONU
	Noticas Ambientales (30 d’agost 2014)
	Un jutge acusa a BP de “negligència greu” en l'abocament del Golf de Mèxic
	El jutge nord-americà encarregat de dirimir el grau de responsabilitat de les empreses implicades a l'explosió de la plataforma Deepwater Horizon en el Golf de Mèxic, que a l'abril de 2010 va causar el major abocament de cru a la història recent d'Est...
	Una decisió que, segons experts, podria implicar que l'empresa britànica haurà de pagar una multa en el rang més alt del calculat, de fins a 18.000 milions de dòlars (14.000 milions d'euros), tal com reclamaven el Govern federal i diversos dels estats...
	En les seves conclusions finals, el jutge federal Carl Barbier afirma des de Nova Orleans que BP haurà de pagar una “alta penalització” sota la Llei d'Aigua Neta atès que el vessament de cru va ser el resultat de la “greu negligència de BP i de la sev...
	El magistrat no escatima crítiques contra BP, a la qual acusa de “conducta temerària”, enfront de la merament “conducta negligent” de les altres empreses implicades en l'accident, Transocean i Halliburton.
	Segons la sentència de Barbier, la “culpa” en el desastre ecològic és majoritàriament de BP, a la qual assigna un 67% de culpa, enfront d'un 30% de Transocean i un 3% per Halliburton.
	La decisió judicial va ser ràpidament contestada per BP, que va anunciar la seva intenció de “apel lar immediatament” la decisió.
	“BP està en fort desacord amb la decisió emesa avui [per aquest dijous] per la Cort del Districte de Louisiana i apel larà immediatament a la Cort d'Apel lacions del Cinquè Circuit d'Estats Units”, va dir l'empresa en un comunicat des de Londres.
	Segons la petroliera, una revisió “imparcial” dels documents presentats durant el judici que es va celebrar en 2013 “no recolza la conclusió errònia aconseguida” pel jutge Barbier.
	A l'una, va anunciar que durant la propera fase, que començarà al gener de 2015 i durant la qual s'ha de fixar la multa a pagar, BP “tractarà de demostrar que la seva conducta mereix una penalització que sigui menor que el màxim aplicable”. Segons la ...
	Mentre que l'acusació afirma que durant el desastre ecològic es van vessar 4,2 milions de barrils, BP sosté que aquesta xifra està inflada i que el nombre de barrils que van acabar en les aigües del Golf de Mèxic no supera els 2,45 milions.
	L'eventual multa de fins a 18.000 milions de dòlars es remet exclusivament als danys ambientals provocats per l'accident d'abril de 2010. A la fi de 2012, BP ja va arribar a un acord amb el Departament de Justícia pel qual va accedir a pagar una multa...
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	El País (04 de setembre 2014)
	http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/04/actualidad/1409852212_180067.html
	El segrest de l'Aigua a Xile
	D'aigua venim, i d'aigua som. Aigua en el cervell, vertiginós oceà que forja les rutes pels barquets del pensament i la imaginació. La vida va emergir dels oceans i de l'úter els cossos que l'animen. Aigua en les llàgrimes i aigua en les cèl lules; c...
	Autèntiques guerres de conquesta, de colons i colonitzats. Però la versió nova del conqueridor no dispara fletxes, no llança bombes, ni utilitza fusells. El procés és més silenciosos, més subtil. Transiten com a civils aquests filibusters internacio...
	La sang és al nostre sistema circulatori el que l'aigua és al gran sistema circulatori de la biosfera. Però a Xile posseir és més important que les teories de Dóna Vinci. Val preguntar-se: Arribarà el dia en què ens privatitzin l'aigua de la pluja i ...
	En el discurs del 21 de maig Bachelet va declarar, entre altres coses, que l'aigua és un bé d'ús públic, i que es realitzarien modificacions en el codi aigua.
	Què va passar?
	Tots van oblidar el que s'ha dit el 21 de maig?
	Què passa amb l'aigua a Xile?
	L'aigua és un dret, i com a dret, no pot estar en mans d'una petita elit. Elit estrangera, d'altra banda. A Xile, el 90% dels drets són propietat de tres grups econòmics: AES-Gener (nord-americans), ENDESA (espanyols), i Colbún (del grup Matte). A aq...
	Com a experiència, potser resulti necessari saber que a finalitats d'octubre del 2004, un plebiscit va decidir la destinació de l'aigua a Uruguai. La població va votar a favor de considerar l'aigua un dret públic. A veure si algun dia deixem d'imitar...
	Font:
	Ecoportal (03 de setembre de 2014)
	http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/El_secuestro_del_Agua_en_Chile
	Els pesticides neonicotinoides afecten les aus
	Recents estudis proven l'efecte nociu que aquests insecticides tenen sobre la biodiversitat en general i també sobre les aus. Un estudi publicat en Nature per científics holandesos troba relació entre l'abundància del pesticida en les aigües superfici...
	Els insecticides neonicotinoides afecten les poblacions d'aus a Holanda segons un estudi científic publicat a la prestigiosa revista Nature. Investigadors holandesos han estat capaços de mostrar per primera vegada que altes concentracions d'un insecti...
	Segons l'estudi publicat en Nature, s'ha trobat una correlació significativa entre les presència de neonicotinoides a l'aigua i el declivi de la població de sis de les 15 espècies de passeriformes estudiades, incloses l’ estornell vulgar (Sturnus vul...
	Una evidència més
	L'estudi publicat a Nature, la revista científica de màxim prestigi internacional, se sumeixi a evidències anteriors sobre l'efecte dels neonicotinoides. La preocupació sobre l'impacte d'aquests plaguicides sistèmics en una àmplia varietat d'espècies ...
	En els anys 60, l'ús de productes com els òrgan-fosfats o el DDT, prohibits avui dia pel seu impacte ambiental i sobre la salut humana, van causar un fort impacte sobre les aus i la biodiversitat. La biòloga nord-americana Rachel Carson va donar la ve...
	Les aus agràries estan en declivi
	Per a SEO/BirdLife, l'acumulació d'estudis sobre l'efecte dels neonicotinoides evidencien la degradació ambiental que sofreixen els sistemes agraris, detectada ja a través dels seus programes de seguiment d'aus, que mostren un declivi continuat de les...
	L'ús de plaguicides s'uneix a altres factors que influeixen en aquest escenari de pèrdua de biodiversitat, com la reducció directa d'hàbitats favorables o malalties noves portades amb el comerç internacional de mercaderies.
	Encara que la UE ja ha prohibit temporalment l'ús d'aquests productes en alguns cultius, el problema té una escala global, i seria necessari començar a treballar en un canvi profund del model agrari, reconnectant els sistemes productius als cicles nat...
	Un model agrari més sostenible i extensiu permetria distribuir millor l'ocupació i les rendes, alhora que conservaria els paisatges i la riquesa natural. Un repte difícil però crucial. A pesar que la nova Política Agrícola Comuna (PAC) recentment refo...
	QUÈ SÓN ELS NEONICOTINOIDES?
	Els plaguicides sistèmics o neonicotinoides són absorbits per la planta, transportant-se a tots els teixits (fulles, flors, arrels i tiges, així com pol len i nèctar). S'utilitzen cada vegada més com un profilàctic amb el qual tractar sòls o llavors p...
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	La mareomotriu més gran del món estarà a Escòcia
	La planta mareomotriu, en el nord del país (Pentland Firth), lliurarà electricitat a més de 175.000 llars i crearà 100 noves ocupacions.
	El govern d'Escòcia va anunciar la setmana passada que construirà la planta mareomotriu més gran al planeta en Pentland Firth, en el nord del país, lliurant electricitat a més de 175.000 llars i creant 100 noves ocupacions.
	A partir d'aquest any s'instal laran les primeres turbines d'un total de 296 que contempla el projecte. La primera fase subministrarà 1,5 MW a la xarxa en 2016. Les turbines seran emplaçades en sòl marí, capturant l'energia de les marees, explica el m...
	"Aquest innovador i emocionant projecte posa a Escòcia i al Regne Unit en el mapa global de líders en tecnologies marines, significant treball, millor seguretat energètica i la potencial exportació d'aquesta tecnologia al món", va assenyalar el secret...
	Aquest projecte serà clau en el reemplaçament d'una cinquena part de les centrals termoelèctriques per fonts renovables per 2020. Segons el propi govern de Regne Unit, ells tenen el 50% de tota l'energia potencial del continent europeu.
	El projecte contempla la instal lació total de 296 turbines que començaran a ser emplaçades a partir d'aquest any. La primera fase contempla la generació de quatre d'aquestes turbines generant 1,5 MW a la xarxa en 2016.
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	http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.co.at/search?updated-max=2014-08-28T08:49:00-03:00&max-results=15&start=30&by-date=false
	Bèlgica: ha desenvolupat el primer tren que funciona amb energia solar
	Un nou tren ha estat desenvolupat a Bèlgica i presenta com a gran novetat el ser impulsat amb energia solar. Aquesta nova proposte ecològica està composta per un túnel equipat amb una carpeta amb nombrosos panells solars en el sostre i en aquesta prim...
	El projecte va néixer fa un parell d'anys enrere quan es van unir Enfinity, una empresa financera dedicada al mercat de centrals fotovoltaiques i Solar Power Systems especialitzada en el subministrament residencial de panells solars a Bèlgica.
	El túnel pel qual circula el tren impulsat amb energia solar uneix la ciutat d'Anvers amb Ámsterdam, aquest tipus de vehicle és el primer a consumir electricitat fotovoltaica que no solament es capta sinó que també es genera en el mateix lloc.
	Els panells que formen part de l'estructura són capaces de produir la suficient energia que s'emmagatzema en una central per ser distribuïda posteriorment a través de dues xarxes, amb una d'elles s'alimenten els sistemes de senyalització i també la il...
	Aquest interessant i revolucionari projecte va començar a forjar-se al juny de 2011 amb un temps de construcció de nou mesos, sent un dels majors reptes pels quals va haver de passar el projecte el sortejar la línia solar pel clima de Bèlgica, tenint ...
	Aquest problema va aconseguir solucionar-se utilitzant un sistema que es connecta al corrent ordinari ni bé s'esgota la producció d'energia dels panells.
	Així, la via ferroviària solar és avui un dels més importants projecte de la denominada com a indústria sostenible i també el que no danya el medi ambient ja que gràcies a aquest nou sistema es deixaran d'emetre dos mil quatre-centes tones de diòxid d...
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	Senglars radioactius, de Chernobyl a Alemanya
	Els senglars que vaguen els boscos de l'est d'Alemanya són considerats una exquisidesa, la qual cosa els converteix en presa de caça.
	Però segons la Secretaria de Medi ambient de l'Estat de Sajonia, un de cada tres senglars té alts nivells de l'element radioactiu cesi 137 i no és apte per al consum humà.
	L'origen de la seva contaminació sembla estar a més mil quilòmetres de distància, a Ucraïna.
	Segons els experts, el material radioactiu hauria arribat a la regió saxona després de l'explosió del reactor nuclear de Chernobyl en 1986.
	El vent i la pluja es van ocupar de transportar-ho a través d'Europa.
	El cesi 137 va romandre, mentre altres elements més volàtils, o amb menys persistència, van desaparèixer.
	D'acord als experts, els senglars són especialment vulnerables perquè furguen el sòl a la recerca de menjar i s'alimenten de fongs i tòfones que emmagatzemen radiació. Però aquesta dieta depèn de la temporada. Per això els nivells de radioactivitat fl...
	En canvi, "a la primavera i estiu tenen una dieta principalment vegetariana; mengen en els camps de cereals i blat de moro", li va dir al diari alemany Bild Steffen Richter, president de l'Associació Estatal de Caçadors de Sajonia.
	Test obligatori
	Els caçadors han de fer obligatòriament el test de radiació a tots els senglars que maten. "El govern de l'estat va formar una xarxa de vigilància a la regió des de 2012, perquè aquí va ploure després del desastre radioactiu", va explicar Richter.
	Els cadàvers que excedeixen el límit de seguretat de 600 becquerels (les unitats que mesuren l'activitat radioactiva) per cada quilo han de ser destruïts, i així ho explica l'organisme mediambiental estatal a la seva pàgina web. Per compensar als caça...
	Els experts estimen que, amb els nivells de cesi 137 que encara es detecten, el problema durarà molts anys. Aquest element radioactiu és perillós perquè és de llarga durada i viatja fàcilment a través de la cadena alimentària, sense deixar d'emetre pa...
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	París acollirà el I Saló Internacional d'Energia Nuclear Civil
	Més de 400 expositors ja inscrits participaran en la primera edició del Saló Internacional d'Energia Nuclear Civil (World Nuclear Exhibition-WNE) que es desenvoluparà entre el 14 i el 16 d'octubre a París Li Bourget, amb la intenció de convertir-se e...
	Austràlia i Índia signaran pacte d'energia nuclear civil Fukushima aconsegueix escurçar els terminis de la retirada de combustible gastat. El president de Enresa confia a tenir un magatzem geològic abans de 60 anys Organitzat per l'Associació Francesa...
	Aquesta primera edició del WNE agruparà a tots els sectors involucrats en la indústria de l'energia nuclear: des del cicle de combustible fins a la gestió de deixalles passant per la seguretat, la formació, les aplicacions mèdiques o la robòtica entre...
	Durant els tres dies de celebració d'aquest Saló es desenvoluparan mitja dotzena de taules rodones a càrrec de diferents directius de grups i experts internacionals sobre assumptes com l'explotació de les centrals nuclears, la tecnologia del futur o e...
	La Medicina Nuclear serà un dels principals assumptes a tractar a causa del seu “rellevant” paper en “la detecció de malalties i el desenvolupament d'eines terapèutiques”, com el tractament de càncers o el diagnòstic per imatges a través de les tomogr...
	Per això, Gérard Kottman, president de la AIFEN i de la WNE ha insistit que “un dels principals reptes actuals és garantir un subministrament adequat dels isòtops utilitzats amb finalitats mèdiques… És crucial actuar ara per identificar els recursos n...
	L'organització recorda que en l'actualitat existeixen 430 centrals nuclears operatives al món, a més de les quals es troben en construcció, que està previst generin un augment del 50 % de la capacitat nuclear d'aquí a l'any 2025.
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	Rivero anuncia una consulta sobre les prospeccions petrolíferes abans del 30-N
	El president de Canàries, Paulino Rivero, ha anunciat avui al Parlament la seva intenció de convocar abans del 30 de novembre una consulta popular sobre les prospeccions petrolíferes, en un ple en el qual el PP ha censurat el seu "nacionalisme trasnui...
	Rivero ha aprofitat la seva compareixença davant la Càmera per mostrar la seva ferma determinació a permetre que els ciutadans expressin si volen o no les prospeccions en cas que el Consell de Ministres segueixi sense respondre a la seva sol licitud ...
	No obstant això, ha deixat clar que aquest no és l'única palanca que li queda al seu Executiu per intentar frenar les prospeccions. En aquest sentit, ha subratllat que plantejaran nous recursos davant els tribunals i les institucions europees, des del...
	El Govern canari ha rebut el suport de CC, PSOE i NC en la seva decisió de sotmetre les prospeccions a consulta ciutadana, mentre que el PP ha reclamat "sentit comú" a Rivero i li ha cridat a obrir un diàleg amb tots els partits que ajudi a aconseguir...
	La diputada popular ha exigit a Rivero que no s’arrogui la representació de tots els canaris quan parla d'aquest tema, ha titllat de "catastrofistes" els seus arguments i li ha instat a treballar pels assumptes que més preocupen als ciutadans, com l'a...
	El diputat de CC José Miguel Ruano s'ha encarregat de respondre a aquesta última acusació, en defensar en el seu torn que no es tracta de parlar d'independentismes, sinó del "tracte colonial" al que, sota el seu punt de vista, s'està sotmès a Canàries...
	En un to similar s'ha expressat el portaveu del PSOE, Manuel Fajardo, qui ha acusat al Govern central d'actuar de forma "despòtica" i "sectària" en aquest assumpte i ha subratllat les diferències de tracte que el seu partit percep respecte a Balears. ...
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	La moda i les seves grans marques ‘còmplices’ del maltractament en granges de conills a Espanya
	Igualtat Animal ha creat una pàgina web www.stopmodacruel.org així com un vídeo amb imatges inèdites que mostra la brutalitat que s'exerceix en aquestes granges i declaracions de de Francisco Cuberes, responsable de l’adober Curticub, i de Lidia Nogue...
	Després de dur a terme una recerca encoberta de dos anys de durada en granges de conills d'Espanya, Igualtat Animal ha descobert que nombrosos dissenyadors compren pells obtingudes a força de mètodes cruels i salvatges. Igualtat Animal llança ara una ...
	Igualtat Animal ha creat una pàgina web www.stopmodacruel.org així com un vídeo amb imatges inèdites que mostra la brutalitat que s'exerceix en aquestes granges i declaracions de Francisco Cuberes, responsable de la curtidora Curticub, i de Lidia Nog...
	Els investigadors han documentat un maltractament molt estès en les granges, com per exemple grangers copejant a conills malalts fins a la mort davant dels seus aterrits companys de gàbia. A altres conills lesionats, malalts o amb greus ferides se'ls ...
	Aquests animals que són altament sensibles són obligats a viure en petites gàbies amb sòls fets a força de barrots de metall dur i no se'ls permet ni un moment de consol durant les seves curtes vides. Quan els conills aconsegueixen els dos anys d'edat...
	“En ple segle XXI és necessari que aquestes grans marques de moda es replantegin el sofriment que hi ha darrere de les peces de pell i apostin per una moda ètica sense crueltat animal.” Va manifestar Javier Moreno, coordinador internacional d'Igualtat...
	Per a Amanda Romero, coordinadora d'Igualtat Animal a Espanya, “volem mostrar a la societat el sofriment que hi ha darrere de les peces fetes amb pell i animar a la ciutadania a instar a aquestes grans marques al fet que deixin de vendre pells. Tenim ...
	Igualtat Animal ha escrit cartes a cada companyia instant-les al fet que deixin de vendre pells. Davant la falta d'una resposta satisfactòria per part d'aquestes companyies Igualtat Animal ha llançat la present campanya. Igualtat Animal és una organit...
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	Cimentar el magatzem nuclear suma ja un sobrecoste del 25%
	La fonamentació del magatzem nuclear que el Govern projecta construir a Villar de Canyes (Conca) acumula ja un sobre cost del 25% quan les obres ni tan sols han començat. Enresa, l'empresa pública que ho construirà i gestionarà, va anunciar ahir que h...
	L'apartat de “fonamentacions i estructures” del pressupost del ATC ha passat de comptar amb 108,5 milions d'euros al desembre de 2013 a augmentar fins als 135,1 milions al juliol de 2014, segons reflecteix documentació interna de Enresa a la qual ha t...
	Aquest increment al pressupost de l'obra “no va a alterar el pressupost global, que es manté en 927 milions d'euros”, va assenyalar a aquest diari Álvaro Rodríguez Beceiro, director tècnic de Enresa, ja que s'ha aconseguit “reduir en altres partides”....
	Els requisits sísmics més estrictes han obligat, va afegir a “revisar estructures, fer majors excavacions i espessors de murs i l'armadura de formigó”. El concepte que, segons la documentació de Enresa, més contribueix al sobre cost en fonamentació é...
	Enresa va reconèixer en un dels seus informes tècnics, de juliol de 2012, la possible existència de “riscos geotècnics rellevants” en l'emplaçament triat, una parcel la als afores de Villar de Canyes (Conca). Els estudis en profunditat del terreny es ...
	Un altre estudi geotècnic encarregat per Enresa i datat el 14 de febrer de 2013, va concloure que hi ha “dolines de subsidència, generades per la dissolució d'alguns estrats yesíferos” i que podria haver-hi cavitats en el subsòl. En algunes zones fara...
	La licitació estableix que les obres es perllongaran durant 58 mesos a partir de l'1 de febrer de 2015, quan està prevista la formalització del contracte. Fonts properes a Enresa recorden que no donarà temps a acabar per a juny de 2017, quan estava pr...
	Enresa ha aprovat la licitació en un ambient de divisió entre els representants de la SEPI, la Secretaria d'Estat d'Energia i els executius de l'entitat pública. De fet, l'adreça de Enresa va decidir destituir al secretari general, Jesús Moreno, el 21...
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	De la condemna a el ‘indult’ en quatre mesos
	Quatre mesos i vuit dies. És el poc temps que ha fet falta per què el cas de l'hotel aixecat en el paratge del Algarrobico hagi donat un gir radical. D'estar aparentment condemnat a l'enderrocament des que la seva construcció va ser paralitzada en 200...
	De moment, l'empresa pot embutxacar-se el proper 12 de setembre 2,31 milions d'euros, la qual cosa la promotora va pagar en 1999 per les parcel les de Carboneras (Almeria) en les quals va aixecar l'hotel a peu de platja. La Junta ha citat para dins de...
	El primer gir. Des que la construcció va ser paralitzada fa vuit anys, una vintena de decisions judicials de diferents tribunals apuntaven sempre a la seva il legalitat. D'una banda, el Suprem va determinar que el complex estava envaint la zona de 100...
	Contradicció. Després d'aquest canvi, la secció tercera va dictar el 21 de març d'aquest any una sentència en la qual es declarava que l'hotel estava aixecat en una zona del parc natural on sí es pot construir. Dos anys abans, la secció primera de la ...
	Les sentències contradictòries dins d'aquesta sala de Granada —també amb les altres seus situades a Sevilla i Màlaga— són un problema en el TSJA. En l'última memòria anual elaborada pel president d'aquest tribunal, Lorenzo del Riu, així es reconeix. E...
	Baralla entre jutges. Els problemes dins de la sala de Granada han transcendit el professional i han passat al personal. Al març d'aquest any, Toledà i el magistrat Jesús Rivera, membre de la secció quarta de la mateixa sala del contenciós, van manten...
	Llicència vàlida. Aquella sentència sobre la llicència, dictada en 2008, ha estat la que ha sostingut en aquests últims anys la paralització de les obres de l'hotel. Es basava, precisament, en què la construcció estava en una zona protegida i en què e...
	Recursos. Tant l'Estat com la Junta d'Andalusia estudien les vies que tenen per poder recórrer aquesta última sentència davant el Suprem, alguna cosa que sembla complicat, segons reconeixen fonts d'ambdues Administracions. El Govern i la Junta ja es v...
	Aquesta resolució també va encendre les alarmes a la Junta d'Andalusia, que temia que l'empresa reprengués les obres en qualsevol moment. Per això ha citat a la promotora dins de 12 dies per formalitzar el retracto i quedar-se amb els terrenys. Aquest...
	Sortida de dos magistrats. Un dels tres magistrats de la secció tercera de la sala del contenciós —Jorge Rafael Muñoz Cortés— ha obtingut una excedència per sortir del TSJA després de dictar la sentència que recolza la llicència. Aquest jutge també va...
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	Ciutat del Medi ambient: la cúpula ha de derrocar-se, no acabar-se
	Ecologistes en Acció reclama l'enderrocament de la Cúpula de l'Energia a la Ciutat del Medi ambient de Soria després de la recent sentència judicial que apunta de nou a la il legalitat del projecte. Les autoritats haurien de complir amb la seva respo...
	El Jutjat del Contenciós Administratiu de Soria va rebutjar aquesta setmana una petició per acabar l'estructura de la Cúpula de l'Energia, un edifici que va començar a construir-se en 2012, sense funció coneguda, en un sòl no urbanitzable especialment...
	“No escau a emetre autorització per part d'aquest Jutjat respecte al sol licitat per la Societat Pública d'Infraestructures i Medi ambient –SOMACYL-“, pot llegir-se en l'acte. Aquesta empresa, dependent de la Junta de Castella i Lleó, havia recorregut...
	L'estratègia de legalització utilitzada no ha fet efecte. Tal com ASDEN-Ecologistes en Acció havia subratllat en un escrit davant el jutjat, el projecte de la Ciutat del Medi ambient va ser declarat nul pel Tribunal Constitucional i el sòl no disposa ...
	Ecologistes en Acció tem que aquestes sol licituds siguin en realitat una forma de confondre a la judicatura i a la ciutadania per continuar amb un projecte que mai va haver d'iniciar-se. La sol licitud davant el Jutjat del Contenciós Administratiu er...
	Amb les sentències, la jurisprudència i la llei a la mà, als funcionaris i a les autoritats només els queda informar i signar l'enderrocament de la Cúpula. Adoptar una altra decisió suposaria incórrer en responsabilitats jurídiques per presumpta omiss...
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	El Parlament rep 75.000 signatures contra l'ampliació de elBulli
	Col lectius ecologistes van lliurar aquest dimecres a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, més de 75.000 signatures recollides online en contra de l'ampliació de elBulli en terrenys del parc natural de Cap de Creus (Alt Empordà).
	Segons els promotors de la iniciativa, les signatures, obtingudes a través de la plataforma Change.org, demanen a la Càmera catalana que impedeixi l'aprovació d'una llei “a mesura” perquè es pugui construir l'edifici que albergarà la fundació del xef ...
	En nom de 38 entitats, van acudir al Parlament la impulsora de la campanya de signatures, Carolina Sanpera, la presidenta de Depana-Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Marta Gumà, i la representant de Iaeden-Salvem l'Empordà, Barbara Schmitt.
	A l'escrit, que De Gispert ha de fer arribar a tots els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa s'oposen a l'aprovació de la llei que permetrà ampliar les antigues instal lacions del restaurant, situat en la cala Montjoi, a Roses, i que va...
	Els signants entenen que el projecte “no és d'interès nacional, la ubicació no està justificada i el seu estudi d'impacte ambiental està creat a mesura”. En atendre als mitjans de comunicació, els impulsors van recordar als ciutadans que tenen temps f...
	El popular cuiner vol ampliar les instal lacions del seu antic restaurant, reconegut amb tres estels Michelin i com el millor del món durant cinc anys seguits, per convertir-ho en un centre de creació i recerca gastronòmica, anomenat elBulli 1846.
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	La batalla perduda de la MAT
	La MAT, un dels projectes més polèmics de les comarques gironines, és a punt d'acabar-se. Aquest mes de setembre s'engegarà el segon tram d'aquesta línia de 400 kV, el de Bescanó a Santa Llogaia de Àlguema, i al novembre s'acabarà ja el tram interfron...
	Només algunes desenes d'activistes han fet accions fins al final en el tram aeri de Bescanó a Santa Llogaia i bàsicament centrades en un punt del recorregut: Fellines. Un jove que es va encadenar al gener en un cotxe enterrat en el punt on s'havia de...
	Les obres del segon tram han estat molt més plàcides i s'han fet més ràpidament que les del primer, el de Sentmenat a Bescanó, que es va trigar tres anys a executar a causa de l'oposició d'ajuntaments i propietaris a signar les expropiacions. Aquesta ...
	Un dels motius que els opositors a la MAT esgrimeixen per explicar la baixada de la mobilització popular és el fet que es decidís dividir la infraestructura en tres trams i executar-los per separat.
	El primer, de Sentmenat a Bescanó, es va construir entre el 2008 i el 2010 i es va inaugurar el juliol del 2011. Poc després es van iniciar les obres del tram soterrat, de Santa Llogaia a Baixés, que, a causa de la complexitat tècnica, també es va tri...
	El moviment més fort d'oposició a la MAT s'ha trasllat els últims mesos a la Selva. Concretament a Santa Coloma de Farners. Per allí s'ha projectat que passi un branc per connectar l'energia de la línia principal amb la subestació d'Adif que ja està c...
	De moment, REE ha paralitzat l'inici de la construcció de la subestació elèctrica que ha d'anar al costat de la d'Adif i per la qual ja tenia tots els permisos, i s'ha mostrat disposada a asseure's amb la Generalitat per debatre. Encara així, ha deixa...
	Segons va sortir publicat en el BOE de juliol de l'any passat, el branc de la Selva ha de sortir de la torre 134 del tram entre Sentmenat i Bescanó i tenir un total de 41 torres al llarg de 17,5 quilòmetres. El traçat passa sobretot per zona boscosa, ...
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	La central tèrmica de Cubelles serà desmantellada en cinc anys
	L'Ajuntament de Cubelles (Garraf) ja ha rebut el projecte d'Endesa en què preveu eliminar la central tèrmica que la companyia elèctrica té en el municipi i que està fora de funcionament des del 2010. El pla contempla desmantellar l'edifici de màquine...
	Endesa desmantellarà la central tèrmica de Cubelles en un període de cinc anys. Així ho especifica el projecte de la companyia que la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat ha remès al consistori de Cubelles. El pla...
	Les raons per les quals Endesa vol desmantellar la central són per "causes econòmiques", per la baixa utilització que ha tingut en els últims anys i per "la seva nul la expectativa de futur". La companyia també justifica que va sofrir pèrdues importan...
	A partir d'aquí, durant el primer any i mitjà l'empresa intentarà vendre els equips de la tèrmica i després començarà els tràmits del desmantellament, que preveu executar durant la cambra i cinquè any des que se li autoritzi l'execució del projecte. P...
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