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Es presenta 'L'altra meitat del medi ambient', de 
Joandomènec Ros, Premi Catalònia d'assaig 

Joandomènec Ros, secretari general de l'Institut d'Estudis 
Catalans, ha guanyat el Premi d'Assaig de la llibreria 
Catalònia amb 'L'altra meitat del medi ambient' (Editorial 
Almuzara). L'obra presentada al Zoològic de Barcelona, 
parla d'ecologia, més enllà d'allò que surt sempre a les 
notícies, en realitat, de la destrucció del medi. L'autor creu 
que encara hi ha esperança, que, en tot cas, 'el planeta 
se'n sortirà, però els humans ho tenim més negre'. 

Joandomènec Ros diu que hi ha una part de l'atenció al 
medi que l'administració i els ciutadans han acabat 
entenent i s'esforcen a contribuir-hi: reciclatge de deixalles, 
recuperació de pedreres, replantació, neteja de rius, 
reducció de la contaminació... Però n'hi ha una altra que 
amb prou feines si arriba a la gent: destrucció d'hàbitats, 
erosió de la biodiversitat, esgotament de recursos..., en fi, 
la transformació d'un planeta que no podria sostenir tota la 
població que allotja, si aquesta consumís tants recursos 
com el primer món.  
 
Doncs bé, és aquest aspecte menys públic del medi que 
examina el llibre, un recull d'articles que parlen des de la 
contaminació de mar i platges o la despesa que costen les 
puntes de cigarreta, a les plantes transgèniques o la 
sostenibilitat de Catalunya. Joandomènec Ros, biòleg i 
catedràtic d'ecologia de la Universitat de Barcelona, creu 
que la situació és força complicada i que, el canvi climàtic, 
ja el tenim a sobre, amb conseqüències que aviat aniran 
ultrapassaran l'augment de temperatures i del nivell de 
mar, amb desplaçaments ingents de gent i d'éssers vius en 
general, i de destrucció d'hàbitats. També creu que hi ha 
esperances de trobar un equilibri, si es fan esforços de 
veritat, però que l'espècie humana ja sofreix els efectes del 
mal que ha fet al medi i que encara en sofrirà més.  
 
Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge, 
ha dit del llibre que oferia esperança malgrat la cruesa de la 
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situació i que, si tothom prenia les mesures adequades, es 
podia reconduir el procés de destrucció del medi. També ha 
subratllat el llenguatge amè i acostat al lector del llibre, que 
explica què pot fer cadascú per contribuir a millorar la 
situació.  
 
A l'acte de presentació, també hi han assistit la directora 
del zoo, Carme Masé; Manuel Royes, delegat especial del 
govern espanyol al Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, entitat que ha patrocinat el premi; Miquel 
Colomer, director de la llibreria Catalònia; i Manuel 
Pimentel, director general de l'editorial Almuzara. Colomer 
ha dit que l'havia satisfet molt l'obra guanyadora del primer 
Premi d'Assaig de la llibreria Catalònia i que aviat en 
convocarien un altre per a l'any que ve; que la iniciativa del 
premi era cosa de l'editorial Almuzara i que pensaven en la 
possibilitat de traduir l'obra a l'espanyol. Pimentel ha 
puntualitzat que tots els llibres guanyadors d'aquest premi 
s'editarien, si més no, en català i, si es podia, també en 
espanyol; s'ha mostrat satisfet de la col·laboració amb 
Catalònia, que continuaria, i que li semblava especialment 
valuós un premi de no-ficció sorgit de la iniciativa privada, 
perquè normalment provenen d'institucions públiques.  
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Un assaig sobre temàtica mediambiental guanya el 
primer premi Catalònia  
 
 
 
Joandomènec Ros ha obtingut el primer premi d'Assaig 
Llibreria Catalònia, amb el llibre 'L'altra meitat del Medi 
Ambient'. Segons l'autor, la política mediambiental tendeix 
a centrar-se més en "la necessitat de reciclar o de repoblar 
els boscos" i oblida altres aspectes com ara "la defensa de 
la biodiversitat i la protecció de les espècies". 
 
El premi Catalònia va sorgir arran de la proposta de 
l'editorial andalusa Almuzara de premiar treballs 
d'investigació i de divulgació sobre aspectes històrics, de 
societat, d'economia o de costums de Catalunya. 
 
El Zoològic de Barcelona ha estat el marc elegit per 
presentar avui l'obra guanyadora. Ros ha expressat la seva 
satisfacció perquè s'hagi admès la temàtica mediambiental 
dins de les línies d'investigació que preveu el certamen. 
 
L'editor del premi, Manuel Pimentel, ha agraït al seu soci de 
la Llibreria Catalònia, Miquel Colomer, "la seva aposta pels 
temes de no ficció" i ha afegit que "la línia d'investigació ha 
de ser primada i premiada". 
 
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, 
present a l'acte, ha definit Ros com una persona 
"compromesa, que no es conforma i que formula propostes 
concretes per implicar la ciutadania" en les qüestions 
mediambientals. 
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Presentación del Primer Premio de Ensayo de la 
Librería Catalònia a la Aula Abierta del Zoo 
 
Este premio de ensayo está dedicado a trabajos de 
investigación y de divulgación de aspectos históricos, de 
sociedad, de economía o de costumbres de Catalunya. 
 
El  jueves, 31 de mayo a las 11:30 horas, se celebrará a la 
Aula Abierta del Zoo de Barcelona la presentación de "La 
Otra mitad del medio ambiente", obra de Joandomènec Ros 
ganadora del Primer Premio Catalònia de Ensayo, certamen 
promovido por la Librería Catalònia y la Editorial Almuzara 
y patrocinado por El Consorcio de la Zona Franca. 
 
El acto, dirigido exclusivamente a los medios de 
comunicación, estará presidido por el Consejero de Medio 
Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, (la obra ganadora 
aborda cuestiones medioambientales) y contará con la 
presencia del autor, Joandomènec Ros; Manuel Royes, 
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona; Manuel Pimentel, director general de 
Editorial Almuzara; Miquel Colomer, director de la Librería 
Catalònia; y la directora del Zoo, Carme Maté. 
 
Joandomènec Ros y Aragonès (Barcelona, 1946) es doctor 
en biología por la Universidad de Barcelona, donde es 
catedrático de Ecología desde el 1986. 
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Es tracta d'una obra sobre el Medi Ambient de 
Joandomènec Ros 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es presenta el primer premi d'assaig de la Llibreria 
Catalònia  
 
  
Joandomènec Ros, guanyador del Catalònia d'Assaig.  
  
La Llibreria Catalònia presenta avui al Zoo de Barcelona el 
llibre que va obtenir el primer Premi Catalònia d'Assaig. Es 
tracta de L'altra meitat del medi ambient, obra de 
Joandomènec Ros. El certamen compta amb la cooperació 
de l'Editorial Almuzara, de Manuel Pimentel, i el patrocini 
del Consorci de la Zona Franca. Joandomènec Ros és doctor 
en Biologia per la Universitat de Barcelona, on és catedràtic 
d'Ecologia des del 1986. El guardó que ha guanyat tindrà 
continuïtat i s'adreça a tot tipus de treballs d'investigació i 
de divulgació d'aspectes històrics, de societat, d'economia o 
de costums de Catalunya.  
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'El planeta se'n sortirà, però els humans ho tenim 
més negre' 
 
Es presenta 'L'altra meitat del medi ambient', de 
Joandomènec Ros, Premi Catalònia d'assaig 
Joandomènec Ros, secretari general de l'Institut d'Estudis 
Catalans, ha guanyat el Premi d'Assaig de la llibreria 
Catalònia amb el llibre 'L'altra meitat del medi ambient' 
(Editorial Almuzara), que s'ha presentat al Zoològic de 
Barcelona i que parla d'ecologia més enllà del que surt 
sempre a les notícies. Tot i que és un llibre sobre la 
destrucció del medi, l'autor pensa que encara hi ha 
esperança, que passi el que passi "el planeta se'n sortirà, 
però els humans ho tenim més negre". 
 
Joandomènec Ros diu que hi ha una part de la cura medi 
que la ciutadania i l'administració han acabat entenent i 
han dedicat molts esforços a solucionar: el reciclat de 
deixalles, la recuperació de pedreres, la replantació, la 
neteja de rius, la reducció de contaminació... Però que n'hi 
ha una altra que amb prou feines arriba a la ciutadania, la 
que fa referència a la destrucció dels hàbitats, l'erosió de la 
biodiversitat, l'esgotament de recursos... la transformació 
que causem en un planeta que no podria acollir tota la 
població que té si gastés els mateixos recursos que 
consumeix el primer món.  
 
I és aquest vessant menys públic dels problemes del medi 
que es dedica el llibre, un recull d'articles que parlen des de 
la contaminació del mar a la sorra de les platges a les 
despeses que causen les puntes de cigarreta, les plantes 
transgèniques o la sostenibilitat de Catalunya, entre més. 
Joandomènec Ros, que és biòleg i catedràtic d'ecologia de 
la Universitat de Barcelona, creu que la situació és força 
complicada i que el canvi climàtic ja el tenim a sobre, amb 
conseqüències que aviat aniran més enllà de l'augment de 
temperatures i del nivell del mar, amb desplaçaments 
massius i sobtats d'humans i d'altres éssers vius, i la 
destrucció d'hàbitats. Assegura que hi ha esperances de 
trobar l'equilibri, si es fan esforços de veritat, però que 
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igualment l'espècie humana ja pateix els efectes del mal 
que ha fet al medi i en patirà més.  
 
Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge, 
ha destacat del llibre que mostra esperança malgrat la 
cruesa de la situació i que, si tothom pren mesures 
adequades, es pot reencaminar el procés de destrucció del 
medi. De fet, Baltasar ha destacat sobre tot el llenguatge 
amè i proper al lector que explica rigorosament que pot fer 
cadascú per contribuir a millorar la situació.  
 
A l'acte de presentació també hi han assistit la directora del 
zoo, Carme Masé; Manuel Royes, el delegat especial de 
l'estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entitat 
que ha patrocinat el premi; Miquel Colomer, director de la 
llibreria Catalònia; i Manuel Pimentel, director general de 
l'editorial Almuzara. Colomer ha dit que havia quedat molt 
satisfet de l'obra guanyadora del primer Premi d'Assaig de 
la llibreria Catalònia i que aviat en convocarien un segon de 
cara a l'any que ve. Ha reconegut que la iniciativa del premi 
havia estat cosa de l'editorial Almuzara i que es plantejaven 
la possibilitat de traduir l'obra a l'espanyol. Per la seva 
banda, Pimentel ha dit que tots els llibres guanyadors 
d'aquest premi s'editarien, com a mínim, en català, i si es 
podia també en espanyol. S'ha mostrat satisfet de la 
col·laboració amb Catalònia, ha dit que continuaria i que 
considerava especialment valuós un premi literari de no-
ficció sorgit de la iniciativa privada, perquè normalment els 
convoquen institucions públiques.  
 
A la primera imatge, d'esquerra a dreta, Francesc Baltasar, 
Joandomènec Ros i Manuel Pimentel. A la segona, Carme 
Masé, Manuel Royes, Francesc Baltasar, Joandomènec Ros, 
Miquel Colomer i Manuel Pimentel. 


