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Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 

Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Tel. 977 256 592. Fax 977 256 592
cedat@urv.cat

Dr. Antoni Pigrau Solé, director 

El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és un projecte que 
implica l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), 
l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), les quals 
van subscriure’n el Conveni de creació el 23 de maig de 2007. Mitjançant una addenda al Conveni, 
amb data 15 de novembre de 2010, s’hi va incorporar l’Empresa Municipal d’Habitatge i Urbanisme 
de Tarragona (SMHAUSA). 

El Consell de Govern, en la sessió de 22 de desembre de 2015, va aprovar la Càtedra d’Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Recentment, el Consell de Govern de la Universitat Rovira i 
Virgili, mitjançant l’acord de 23 de febrer de 2017, va modificar la Càtedra d’Estudis de Dret Am-
biental de Tarragona (CEDAT), que va passar a denominar-se Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT), amb finançament extern de l’Ajuntament de Tarragona. 
Actualment, s’està tramitant el procediment corresponent per signar un nou conveni amb l’Ajunta-
ment de Tarragona.

Els objectius del CEDAT són generar i socialitzar el coneixement en l’àmbit del dret ambiental. Per 
això, i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern, en sessió de 10 de juliol de 
2008, va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de recerca de la URV. 
Aquest procés culminà amb l’aprovació del Pla Estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en 
el Consell de Govern, en sessió de 30 d’abril de 2009.

El 21 de juliol de 2009, el CEDAT va signar amb la URV un contracte programa per al període 2009-
2011. El Consell de Govern de la URV, en la sessió de 23 de febrer de 2012, va acordar renovar el 
contracte programa amb el CEDAT per al període 2012-2014. I, en la sessió de 26 de febrer de 2015, 
va acordar establir un nou contracte programa amb el CEDAT per al període 2015-2017.

En data 9 de desembre de 2015, el Consell de Direcció del CEDAT va aprovar la proposta de mo-
dificació del Reglament del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i, en data 25 
de febrer de 2016, per acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta modi-
ficació s’aprovà definitivament.

Convenis de la URV impulsats pel CEDAT

Durant el curs 2016-17 s’ha signat, en data 22 de setembre de 2016, una addenda de desplega-
ment del Conveni de col·laboració formalitzat en data 29 de setembre de 2015 entre la Diputació 
de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili en temes de dret ambiental. També s’ha signat, el 16 
de desembre de 2016, l’addenda anual de pròrroga del Conveni amb el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la coedició de la Revista Catalana de Dret 
Ambiental. Així mateix, en data 16 de maig de 2016, s’ha signat un conveni específic entre la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic) i la Universitat Rovira i Virgili.
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Activitats de formació

La principal activitat de formació que ha desenvolupat el CEDAT durant el curs 2016-17 ha estat 
el Màster Universitari en Dret Ambiental. El mes de setembre de 2016 es va iniciar el 2n curs de 
la 2a edició i el 1r curs de la 3a edició del nou màster en línia. El nou màster consta de 120 crè-
dits ECTS impartits en dos cursos acadèmics. La formació és a distància, a través de la plataforma 
virtual Moodle, amb la possibilitat de realitzar l’últim quadrimestre del segon curs en la modalitat 
presencial, amb la finalitat de potenciar al màxim el desenvolupament de les habilitats en el camp 
de la recerca en dret ambiental i afavorir la transició dels estudis de màster als de doctorat, gràcies 
a la possibilitat d’estar en contacte permanent amb els investigadors del CEDAT i a l’accés a la seva 
biblioteca especialitzada en dret ambiental.

Durant el curs 2016-17 s’ha assolit el nombre de 43 estudiants matriculats al Màster Universitari en 
Dret Ambiental, dels quals 20 són estudiants de nou accés del curs 2016-17 i 23 són estudiants del 
segon curs del Màster.

Entre les activitats realitzades en el marc del Màster Universitari en Dret Ambiental destaquem les 
següents:

•	 La presentació del llibre Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza en-
tre España y Portugal, que constitueix la publicació de la tesi doctoral de Fer-
nando Vicente Dávila, un dels premiats en la I edició del Premi Josep Miquel 
Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental. 

•	 La realització dels seminaris següents:

 – «Las negociaciones del cambio climático», a càrrec de la Dra. Mar Cam-
pins Eritja, professora titular de Dret Internacional Públic de la Universitat 
de Barcelona. Data d’inici: 31 d’octubre de 2016. Data de finalització: 27 
de novembre de 2016.

 – «La migración por causas ambientales», a càrrec de la Dra. Danielle An-
noni, professora titular de Dret Internacional Públic de la Universidade 
Federal de Paraná (UFPR), Brasil. Data d’inici: 30 de gener de 2017. Data 
de finalització: 26 de febrer de 2017.

 – «Organización mundial del comercio y el medio ambiente», a càrrec del 
Dr. Xavier Fernández Pons, professor titular de Dret Internacional Públic 
de la Universitat de Barcelona. Data d’inici: 6 de març de 2017. Data de 
finalització: 1 d’abril de 2017.

 – «Derechos indígenas y medio ambiente», a càrrec de la Dra. Cláudia 
Gafner-Rojas, professora i investigadora de la Universidad Externado de 
Colombia i de la Universität St. Gallen (Suïssa). Data d’inici: 17 d’abril de 
2017. Data de finalització: 14 de maig de 2017.

Activitats de recerca

Els projectes de recerca –en l’àmbit del dret ambiental o connectats amb ell– en què els 
investigadors del CEDAT estan treballant actualment són els següents:

Projectes amb finançament i amb un investigador principal membre del CEDAT:
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•	 Secretaría de Estado de Investigación, Ministerio de Economía y Competitivi-
dad. Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento. «Del desar-
rollo sostenible a la justicia ambiental: Hacia una matriz conceptual para la 
gobernanza global». Investigador principal: Dr. Antoni Pigrau Solé. DER2013-
44009-P. Durada: 2014-2016. Import: 47.190 euros.

•	 Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección Gene-
ral de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Competividad. 
Programa Proyectos Excelencia y Proyectos Retos. «Constitución climática 
global: gobernanza y derecho en un contexto complejo –proyecto CONCLI-
MA». Investigadors principals: Dra. Susana Borràs i Dr. Jordi Jaria. DER2016-
80011-P. Durada: del 30/12/2016 al 29/12/2019. Import: 43.000 euros.

•	 Institut d’Estudis de l’Autogovern. Beca per a la recerca sobre l’organització 
territorial del poder dels estats, atorgada mitjançant la resolució de 26 de juliol 
de 2016, per la qual es resol la convocatòria de beques de l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern per a la recerca sobre l’organització territorial del poder dels 
estats corresponent a l’any 2016. Modalitat 3, que té per objecte finançar la 
realització de treballs individuals a Catalunya o a la resta de l’Estat. «La recen-
tralització de competències en matèria de protecció del medi ambient». Inves-
tigadora única: Dra. Lucía Casado Casado. Durada: 12 mesos (de l’01/10/2016 
a 30/09/2017). Import: 6.000 euros.

•	 Ministerio de Economía y Competitividad. Programa de ayudas para la pro-
moción del empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+I. PEJ-
2014-A-44826. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. Import: 19.600 €. 
Durada: del febrer de 2016 al gener de 2018.

Projectes amb finançament europeu i participació de membres del CEDAT:

•	 Direcció General de Justícia, Unió Europea. «Business & Human Rights cha-
llenges for cross border litigation in the European Union». Investigador/a 
principal a la URV: Antoni Pigrau Solé. Coordina: Globernance. Institut de 
Governança Democràtica. Referència de la concessió: JUST/2013/ACTION 
GRANTS. Direcció General de Justícia, Unió Europea. Investigador/a principal 
a la URV: Antoni Pigrau Solé. 15/09/2014 – 14/09/2016. Hi participen els Drs. 
Jordi Jaria, Antonio Cardesa i Paola Villavicencio, i el Sr. Daniel Iglesias.

Projectes amb finançament i amb participació de membres del CEDAT:

•	 Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General 
de Proyectos de Investigación Ministerio de Economía y Competividad. Progra-
ma Estatal d’I+D+I Orientat als Reptes de la Societat, Subprograma Estatal de 
Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica 
i Tècnica i d’Innovació 2013-2016. «La minería extractiva en el siglo xxi: retos 
jurídicos y ambientales» (referència DER2016-78393-R). Investigadors princi-
pals: Drs. Encarnación Montoya Martín i José Luis Rivero Ysern (Universitat 
de Sevilla). Durada: 4 anys (del 30 de desembre de 2016 al 29 de desembre 
de 2020). Import: 11.000 euros. Hi participen els Drs. Lucía Casado i Josep 
Ramon Fuentes.

•	 A més, el grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la URV, al qual 
pertanyen la major part dels investigadors del CEDAT, ha està reconegut nova-
ment com a grup de recerca consolidat de la Generalitat (2014 SGR 294), per 
al període 2014-2016. Probablement és el grup que ha tingut un millor resultat 
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en tot l’àmbit del dret de les universitats catalanes. Segons la resolució de 4 de 
setembre de 2014 del president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca 
de l’AGAUR, aquest grup, coordinat pel Dr. Antoni Pigrau Solé, catedràtic de 
Dret Internacional Públic, va ser reconegut com a grup consolidat (2014 SGR 
294) i, va obtenir un ajut de recerca per als anys del 2014 a 2016 de 49.000 
euros. Actualment, està format per 29 membres, 16 dones i 13 homes, dels 
quals 20 són doctors o doctores. A més, compta amb una tècnica de suport a 
la recerca i 9 investigadors col·laboradors (5 dones i 4 homes), tots ells doc-
tors. El reconeixement com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de 
Catalunya ha comportat la seva inclusió en el Programa de suport als grups de 
recerca reconeguts de la URV. Ajut 2014PFR-URV-B2-63. Durada: 2014-2016. 
Investigador principal: Antoni Pigrau Solé.

Entre les activitats de recerca organitzades pel CEDAT durant el curs acadèmic 2016-17 
destaquen les següents:

•	 Seminario international IX Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional: 
«La justicia social y ambiental en un contexto de crisis global». Tarragona, 26 i 
27 de setembre de 2016, sala de juntes, Facultat de Ciències Jurídiques, Cam-
pus Catalunya. URV.

•	 IV Seminari d’Investigacions Predoctorals en Dret Ambiental. Tarragona, 16 
de novembre de 2016, seminari 1, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat 
Rovira i Virgili.

•	 Longin for Justice in a Climate-Changed World: Front Theory to Practice. 2nd Tarragona 
International Environmental Law Colloquium (TIEC), Tarragona, 18 i 19 de maig de 
2017. (https://tiecolloquium.com/).

•	 Realització de dos seminaris en el marc del projecte de recerca: «Del desar-
rollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz conceptual para la 
gobernanza global» (DER2013-44009-P):

 – Dia 25 de novembre de 2016: «Nuevas tendencias en la construcción jurídica de 
la gobernanza: la idea del constitucionalismo global». Tarragona, sala de vistes, 
Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya. URV. 

 – Dia 14 de desembre de 2016: «Nuevas tendencias teóricas relativas al concepto 
de justicia global: reformulando la justicia ambiental». Tarragona, sala de graus, 
Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya. URV.

Durant l’any 2016, el nombre total de participacions –mitjançant ponències, comunicaci-
ons o actuant com a presidents de sessió– i/o organització de congressos i reunions cientí-
fiques, nacionals i internacionals, dels investigadors del CEDAT ha estat de 104. 

En aquest any els investigadors del CEDAT han generat les publicacions científiques se-
güents: 4 llibres coordinats o dirigits, 1 monografia, 26 capítols de llibre, 24 articles en re-
vistes científiques indexades, 6 articles en altres revistes científiques i 4 altres publicacions 
(informes, comentaris i recensions).

Durant aquest període, diferents investigadors del CEDAT han realitzat estades de recerca 
a altres universitats i centres de recerca. Destaquem els següents:

•	 El Sr. Jerónimo Mateus i la Sra. Itzel Ramos van realizar una estada de recerca del 19 
de setembre al 19 de desembre de 2016 a l’Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM (Universidad Autónoma de México). La directora de l’estada de recerca va ser 
la Dra. Marisol Anglés Hernández. 
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•	 La Sra. Thays Ricarte Lopes va realitzar una estada de recerca des del mes d’octubre 
de 2016 fins el mes de febrer de 2017, al Departament de Ciències Polítiques 
de la Wien Universität, Viena, Àustria. L’orientador de l’estada de recerca va 
ser el Dr. Ulrich Brand. 

•	 El Dr. Victor Manuel Merino va realitzar una estada de recerca des del dia 1 
d’octubre de 2016 fins el 31 de gener de 2017 a Amsterdam, en el marc del 
Programa de Movilidad para estancias de jóvenes investigadores en centros de 
reconocido prestigio internacional José Castillejo - Ministerio de Educación, al 
Migration & Diversity Center - Vrije Universiteit Amsterdam. 

Durant el curs acadèmic 2016-2017, s’han defensat les tesis doctorals següents, realitzades 
i/o dirigides per membres del CEDAT:

•	 «Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo 
tardío», de la Sra. Isabel Vilaseca Boixareu, dirigida pel Dr. Jordi Jaria. Defen-
sada el 10 d’octubre de 2016, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Activitats de transferència

Els projectes o contractes de transferència desenvolupats pel CEDAT durant aquest període 
són:

•	 T16237S – Informe sobre la viabilitat jurídica i econòmica del Consorci per a 
l’Atenció Social i a la Dependència i el Consorci de Serveis Bàsics de Salut – 
Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

•	 T16066S – Diverses actuacions relatives a la modificació del plec de condici-
ons de la DOQ Priorat – Consell Regulador de la DOQ Priorat.

•	 T16087S – Dictamen sobre la viabilitat jurídica de retorn de retencions salari-
als (2012-2014) – Serveis d’Incineració de Residus Urbans, SA (SIRUSA).

•	 T16086S – Informe sobre l’aplicació a SIRUSA de mesures de restricció salarial 
– Serveis d’Incineració de Residus Urbans, SA (SIRUSA).

•	 T16029S – Elaboració i seguiment del projecte de reconeixement d’un nou 
àmbit de protecció mitjançant denominació d’origen protegida – Asociación 
de Bodegas de Rioja Alavesa.

•	 T16043S – Assessorament jurídic en matèria d’organització administrativa de 
salut i de contractació pública de serveis sanitaris – Servei Català de la Salut.

•	 T16065S – Redacció de dictàmens – Consell Regulador de la DOQ Priorat.

•	 T16088S – Estudi jurídic relatiu als models de prestació de la cartera de serveis 
socials – Ajuntament de Vila-seca.

•	 T16098S – Dictamen sobre els condicionants i les conseqüències legals de 
l’eventual aplicació als treballadors de SIRUSA dels acords establerts en el 
Conveni col·lectiu 2012-2014 – Serveis d’Incineració de Residus Urbans, SA 
(SIRUSA).

•	 T16111S – Dictamen sobre les funcions de control i certificació de la DOQ 
Priorat – Consell Regulador de la DOQ Priorat.
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•	 T16116S – Dictamen relatiu a la compatibilitat urbanística de la legalització 
d’una activitat – Ajuntament de Cabanes.

•	 T16122S – Incorporació a la nova Llei del vi de diversos preceptes que posin 
en valor la «viticultura heroica» – Consell Regulador de la DOQ Priorat.

•	 T16170S – Assessorament en l’organització d’una activitat sobre la Llei de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’administració local – Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.

•	 T16178S – Assessorament en l’activitat formativa sobre l’impacte de la Llei 
39/2015 i de la Llei 40/2015 a l’administració local – Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.

•	 T16204S – Actuacions relatives a la provisió d’un lloc de treball – Ajuntament 
de la Pobla de Mafumet.

•	 T16224S – Dictamen sobre l’absència d’homogeneïtat dels llocs de treball de 
la plantilla de SIRUSA entre els anys 2014 i 2015 – Serveis d’Incineració de 
Residus Urbans, SA (SIRUSA).

•	 T16281S – Redacció d’una ordenança tipus d’edificació – Diputació de Bar-
celona.

•	 T16091S – Elaboració d’un codi ètic de respecte dels drets humans i de la 
igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses 
catalanes i dels seus mecanismes d’implementació i seguiment – Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament. Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, l’empresa belga Milieu Ltd (Chussée de Charleroi 112, Brusel·les 1060, 
Bèlgica) va proposar al CEDAT la seva participació en una licitació d’àmbit de la Unió 
Europea. A principis de 2017, ha estat adjudicat a aquesta empresa el contracte Confor-
mity checking of measures of Member States to transpose legislation in the sector of the 
environment.-Technical assessments on Member States’ compliance with the applicable 
European Union environmental legislation. El CEDAT s’encarregarà de realitzar la part rel-
ativa a l’Estat espanyol.

Clínica Jurídica Ambiental

La Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT ha estat esmentada expressament com a pionera 
a l’Estat espanyol en la prestigiosa publicació The Global Clinical Movement. Educating 
Lawyers for Social Justice, Francis S. Bloch (ed.), Oxford University Press, Nova York, 2011, 
en el capítol dedicat a «The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Euro-
pe»”.

En el marc del Màster Universitari de Dret Ambiental, la Clínica Jurídica Ambiental ha estat 
treballant durant el curs 2016-17 en els casos següents:

•	 Client: Ajuntament de Viladecavalls. Cas: Informe jurídic sobre l’adequació de 
les actuacions de l’Ajuntament a la normativa existent i a les seves competèn-
cies legals, així com propostes d’altres actuacions administratives que puguin 
ser executades, en un problema de contaminació odorífera.
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•	 Client: SEO/Birdlife. Cas: Campanya pels sediments del Delta de l’Ebre. Infor-
me jurídic sobre el règim jurídic administratiu dels embassaments i les preses 
del riu Ebre i la relació d’aquestes infraestructures amb la manca de sediments 
del Delta de l’Ebre. Identificació d’eventuals responsabilitats administratives i 
penals.

•	 Client: GETE-Ecologistes en Acció de Catalunya. Cas: Anàlisi jurídica de la 
situació de la presa del Gaià i la seva eventual responsabilitat en l’alteració de 
les funcions ecosistèmiques del riu en el tram final.

•	 Client: Frente de Protección de Bahías y Playas del Sur (Perú). Cas: Elaboració 
d’un informe que analitzi si l’aprovació de l’instrument de gestió ambiental del 
projecte PROVISUR contempla totes les mesures necessàries per a la viabilitat 
ambiental del projecte.

•	 Client: Plataforma FlixNet. Cas: Elaboració d’un mapa jurídic en què s’identifi-
quin les accions administratives i penals dutes a terme en el cas de la contami-
nació de Flix, així com les possibles accions a emprendre en el futur.

Activitats de cooperació 

El projecte Horts Socials URV és un projecte que proposa la preparació, construcció, arran-
jament i conversió d’una zona del Campus Catalunya de la URV, que es troba en desús, en 
un espai agrourbà que implicarà la participació de col·lectius socialment vulnerables amb 
els membres de la comunitat universitària de la URV, per poder incentivar la convivència 
social i ambiental en aquest espai. El projecte preveu la posada en marxa d’entre 15 a 20 
horts socials d’aproximadament 10 m2.

L’objectiu de l’acció és desenvolupar un projecte d’innovació social que permeti integrar 
uns col·lectius socialment vulnerables amb la cultura de la protecció, conservació i soste-
nibilitat ambiental.

Aquest projecte va ser el guanyador de la convocatòria per a Projectes d’Innovació Social 
URV, que compta amb els fons recaptats a la I Cursa Solidària URV d’abril de 2013 (4.500 
€). Va ser presentat per la Dra. Susana Borràs, professora del Departament de Dret Públic i 
membre del CEDAT; la Sra. Thays Ricarte, doctoranda i membre de l’Associació d’Alumnes 
i Antics Alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT); i les Sres. Anna Solé i Clàudia 
Egea, alumnes del Grau en Història de l’Art.

El 2015 el projecte va obtenir el premi d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueres que 
atorga la Fundació Plataforma Educativa en la categoria d’Innovació Social. 

El dia 24 de febrer de 2016, el Diari de Tarragona va publicar una notícia en relació amb 
l’Hort Social. Per tal de fer avançar el projecte i consolidar-lo no només a la universitat sinó 
també a la ciutat, les impulsores de la iniciativa, entre les quals hi ha la Dra. Susana Borràs, 
que és membre del CEDAT, van decidir participar en una campanya de finançament col-
lectiu per part de la Fundació Triodos per finançar els Horts Socials URV.
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Altres activitats

•	 El Dr. Gregorio Mesa Cuadros (professor associat del Departament de Dret 
de la Universidad Nacional de Colombia) va impartir, juntament amb el Dr. 
Jordi Jaria, el seminari: «Constitucionalismo y justicia ambiental». Tarragona, 
11 d’octubre de 2016, seminari 1, Facultat de Ciències Jurídiques, Campus 
Catalunya. URV.

•	 Els Drs. Raphael J. Heffron (Jean Monnet Professor in Energy and Natural Re-
sources Law & Policy at the Energy and Natural Resources Law Institute at 
Queen Mary University of London) i Darren McCauley (School of Geography 
& Sustainable Development, University of St. Andrews) van impartir el semi-
nari: «Energy Justice: Beyond Climate and Environmental Justice». Tarragona, 
5 d’abril de 2017, sala de vistes, Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Ca-
talunya. URV.

Col·laboració en el projecte educatiu Jocticia

Una de les activitats en què ha col·laborat el CEDAT és el projecte educatiu Jocticia Ambi-
ental: El debat per l’educació socioambiental. I-Waste: L’altra cara de la tecnologia. Aquest 
projecte, format per un grup interdisciplinari i interinstitucional, va néixer al CEDAT en 
coordinació amb l’Institut de Tarragona i pretén despertar l’interès i la reflexió dels joves al 
voltant de temes ambientals i socials de l’actualitat i vincular els coneixements generats en 
el CEDAT amb diferents nivells educatius. 

Aquest projecte, que s’està implementant a l’IES Tarragona, té la finalitat de contribuir a 
la lluita contra la desproporcionada distribució de beneficis i conscienciar de les conse-
qüències de l’explotació dels recursos naturals per a la fabricació d’aparells electrònics. Tot 
això, a través de la sensibilització i la conscienciació dels estudiants de secundària mitjan-
çant la presentació d’informació de manera atractiva i l’anàlisi de conflictes sociambientals 
que reflecteixen les injustícies de l’actual sistema de producció i la relació entre aquestes 
injustícies i els hàbits de consum de la població. En eI marc del projecte s’utilitzen diverses 
estratègies didàctiques, amb l’objectiu que l’alumnat es converteixi en un agent de canvi. 

La coordinadora de l’activitat és Stephanie Ascencio, doctoranda del CEDAT i, actual tre-
sorera de l’AAEDAT. En la creació de la guia didàctica, hi van col·laborar activament altres 
membres de l’AAEDAT.

Col·loquis de medi ambient

Els «Col·loquis de medi ambient i Llatinoamèrica» són un espai de debat i discussió de 
l’alumnat del Màster en Dret Ambiental, en relació amb temes diversos de l’actualitat am-
biental, sociocultural i política. Aquests col·loquis, pensats com una activitat extracurri-
cular, estan dirigits per alumnes que presenten una ponència sobre un tema específic de 
lliure elecció, generalment del seu país de procedència. Seguidament, tots els participants 
debaten i comparteixen experiències i visions per tal d’enriquir recíprocament els seus 
coneixements i desenvolupar les habilitats adquirides en el Màster.
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Durant el curs 2016-2017 s’han dut a terme el col·loquis següents:

•	 «Principio de precaución: herramienta para prevenir los impactos del frac-
king». Tarragona, 17 de febrer de 2017, seminari 1, Facultat de Ciències Jurídi-
ques, Campus Catalunya. URV.

•	 «Del “Modelo” a la “Marca Barcelona”: reflexiones sobre vulnerabilidades y 
derecho a la ciudad». Tarragona, 9 de març de 2017, seminari 1, Facultat de 
Ciències Jurídiques, Campus Catalunya. URV.

•	 «La noción jurídica del daño ambiental en Perú». Tarragona, 26 d’abril de 
2017, seminari 1, Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya. URV.

Publicacions del CEDAT

•	 El CEDAT distribueix un butlletí electrònic mensual. Inclou novetats norma-
tives, notícies, jurisprudència i una agenda amb convocatòries de seminaris, 
jornades, etc. S’edita en les versions catalana i castellana. Durant el curs 2015-
2016 se n’han publicat els números del 81 al 91. Els butlletins es poden con-
sultar a http://www.cedat.cat/ i ca/butlleti/index.php.

•	 El 25 de febrer de 2010 es va signar un acord amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat, a través del qual la URV i la Generalitat 
coeditarien una nova publicació científica: la Revista Catalana de Dret Ambi-
ental. L’acord s’ha renovat amb l’actual Departament de Territori i Sostenibili-
tat. Durant el curs 2016-17 se n’han editat els números 2 del vol. VII i 1 del vol. 
VIII. L’ISSN és 2014-038X. El web és www.rcda.cat. També es pot consultar a: 
http://revistes.urv.cat/index.php/rcda/index 


