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Vallès. L'ecòleg Josep Peñuelas guanya el Premi Medi Ambient 2008 de l'IEC i Caixa
Sabadell.

El vigatà Josep Peñuelas, llicenciat en biologia i farmàcia i
doctor cum laude en ecologia, que actualment és
investigador del Consell Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC) i del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (Creaf), ha recollit el premi de Medi
Ambient 2008 que convoca l'Institut d'Estudis Catalans i
l'Obra Social de Caixa Sabadell. El guardó està dotat amb
6.000 euros i el jurat li ha concedit pel seus treballs
relacionats amb les interaccions entre biosfera i atmosfera,
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el canvi global, el canvi climàtic, la contaminació
atmosfèrica, la teledetecció, l'ecofisiologia vegetal i el
funcionament i estructura dels ecosistemes mediterranis.

L'ecòleg Josep Peñuelas guanya el Premi Medi Ambient
2008 de l'IEC i Caixa Sabadell. Foto: EL PUNT

+
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El Premi de Medi Ambient 2008, que convoquen conjuntament l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i
l’Obra Social Caixa Sabadell, ha correspost enguany a l’ecòleg osonenc Josep Peñuelas, president de la
Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), filial de l’IEC.
El guardó es va lliurar ahir dimecres, 2 d’abril, a les 19 hores, a la sala d’actes de Caixa Sabadell (plaça
de Catalunya, 9, 6è, de Barcelona), i es va avançar a la celebració dels Premis Sant Jordi 2008,
corresponents al LXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi, de l’IEC, que es duran a terme el proper
24 d’abril a la seu de Barcelona de l’Institut.
Josep Peñuelas (Vic, 1958) és llicenciat en biologia i farmàcia i doctor cum laude en ecologia.
Actualment, és investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i del Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Aquesta darrera entitat va ser creada l’any 1987 entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i l’IEC. Peñuelas també dirigeix la Unitat d’Ecofisiologia i Canvi Global
CSIC-CEAB-CREAF i és un autor citat freqüentment (highly cited) segons l’ISI Essential Science
Indicators en ecologia i medi ambient, en biologia vegetal i animal i en el conjunt de tots els camps
científics. És especialista en ecofisiologia i estudia les interaccions entre biosfera i atmosfera. Entre els
temes de treball que ha desenvolupat recentment hi ha el canvi global, el canvi climàtic, la contaminació
atmosfèrica, la teledetecció, l’ecofisiologia vegetal i el funcionament i l’estructura dels ecosistemes
mediterranis. És president de la ICHN des del 2004 i conseller del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS).
El Premi de Medi Ambient, dotat amb 6.000 euros, reconeix investigadors o institucions de les terres de
llengua catalana per la trajectòria d’estudis, investigació i difusió del coneixement en alguna de les
disciplines de les ciències ambientals relacionades amb aspectes socioeconòmics del medi ambient, la
planificació i ordenació territorials i l’educació ambiental.
El jurat ha decidit atorgar el premi, per unanimitat, a Josep Peñuelas perquè és “un investigador de gran
prestigi científic internacional en el camp de l’ecologia i el medi ambient” i perquè ha destacat en “posar
en evidència mecanismes ecofisiològics lligats al carboni i a l’oxigen en la distribució de plantes,
l’emissió per aquestes de compostos orgànics volàtils i en desenvolupar tècniques de teledetecció”.
L’acte de lliurament del premi serà presidit pel secretari general de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, Eduard Pallejà; el president de l’IEC, Salvador Giner; el president de Caixa
Sabadell, Salvador Soley, i l’investigador del CREAF Ferran Rodà. En el transcurs de l’acte, el premiat
pronunciarà la conferència “Components biològics negligits del canvi global”.
En les edicions anteriors d’aquest premi han estat guardonats David Saurí (2007), Josefina Castellví
(2006), Martí Boada (2005), Antoni Tulla (2004), Joan Martínez-Alier (2003), Jaume Terrades (2002) i
Joan Grimal (2001).
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ENTREVISTA A JOSEP PEÑUELAS

"El trasvase puntual de agua del Segre no es
una mala opción en caso extremo"
El prestigioso ecólogo será galardonado hoy con el Premio de Medioambiente 2008
8 votos

46 comentarios

Albert Domènech | Cerdanyola del Vallès | 02/04/2008 | Actualizada a las 02:16h

Josep Peñuelas es noticia porque acaba de recibir el Premio Medioambiente 2008 que otorgan
el Institut d'Estudis Catalans y la Obra Social Caixa Sabadell. Este biólogo y farmacéutiuco
nacido en Vic es doctor cum laude en ecología y sus trabajos docentes y de investigación,
especialmente en ecofisiología, le han convertido en uno de los nombres de referencia en el
conjunto de losa diferentes campos científicos que existen dentro del medioambiente. Entre los
temas de trabajo que ha desarrollado recientemente destacan el cambio climático, la
contaminación atmosférica y el funcionamiento de los ecosistemas mediterraneos. Según
Peñuelas, el corazón de la Tierra es cada vez más latente y el hombre debe aferrarse a su
evolución cultural para aprovechar la evolución biológica de nuestro planeta. De momento, la
estamos malbaratando.
-Todas las agendas políticas mundiales tienen al medio ambiente como asignatura
pendiente. ¿Tenemos motivos para estar preocupados?
- Sí, lógicamente tenemos motivos de sobras para estar preocupados. Más que preocuparse,
diría que hay que ocuparse. Es espectacular ver como estamos consumiendo el planeta que
tenemos. Si no ponemos freno a esta situación nos lo van a poner igualmente las leyes, que nos
echarán de todo esto.
-¿Por qué ahora?
-Cualquier variable que te mires, desde la utilización de recursos o la de combustibles fósiles, se
ha incrementado exponencialmente durante los últimos años y el resultado evidente es la
alteración extraordinaria de este planeta en el que vivimos. El cambio es muy rápido y todo tiene
un límite porque este planeta es pequeño y limitado.
-Dejemos por un momento a los políticos de lado. ¿Qué podemos hacer a título personal
para evitar llegar a este límite de recursos?
-Tener sentido común. ¿Cómo? Utilizando adecuadamente todos los recursos y no
malbaratarlos. Tener una vida más sencilla de la que nos corresponde.
-Sentido común. Pide usted mucho…
-No, el problema es que vivimos la vida a corto plazo y no le damos importancia a cosas como
éstas, que realmente representan un problema importante.
-O sólo lo vemos como problema cuando lo tenemos encima. ¿La sequía que nos azota
hubiera sido evitable con el sentido común de la clase política o es derivada de este
cambio climático acelerado?
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-Hay un poco de todo. Yo estoy un poco decepcionado con los políticos porque quiero
profundamente a este país. Pero ellos son el producto de nuestra sociedad y también somos
nosotros los que estamos fallando. Es cierto que no ha existido previsión ni se ha actuado
correctamente, pero también es cierto que el clima no ayuda nada y, de hecho, el clima cambia
por nuestro comportamiento.
-¿El trasvase es la mejor opción?
- Es complicado (sonríe). Desde el punto de vista de un ecólogo lo más prudente sería utilizar
los recursos propios de un territorio de la forma más eficaz e inteligente posible.
-Entiendo que haya sequía, pero mójese un poco por favor…
-En un caso extremo como este, que ya hay un territorio y una población como Barcelona en
estado crítico, es evidente que hay que encontrar una solución. Y si es algo puntual yo no veo
que mal que se pueda sacar agua del Segre en caso extremo. El caso del Ebro ya era distinto
porque se quería llevar agua a un sitio que no tenía, para construir casitas y campos de golf.
Vaya, para enriquecer a unos cuantos, algo que, desde mi punto de vista, es inconcebible. A
veces, nos comportamos igual que otras especies, no hemos superado esta fase del gen
egoísta.
-¿Perdone?
-Sí, ¿qué hacen algunas bestias cuando tienen sed o hambre? Hacen lo que pueden. Nosotros
ahora tenemos sed y si hay que hacer un trasvase, se hará (sonríe).
-¿Una solución pasa por desarrollar nuevas fuentes de energía?
-Sí, pero tampoco es fácil. La energía solar, la eólica, todas tienen un límite.
-Me está asustando…
-No, pero soy pesimista porque el hombre sólo piensa y ve a corto plazo. El egoísmo que nos ha
hecho llegar hasta aquí como especie, es el que ahora puede hacernos desaparecer de este
planeta.
-Perfecto, ahora ya me siento mejor. ¿Cuántas especies han desaparecido en estos
últimos años de cambio acelerado?
- Muchísimas. Millones de especies. Pero eso a nosotros nos da igual, porque sólo nos
preocupa la existencia del hombre como especie. Actuamos como si no hubiéramos sido
capaces de superar los límites de la evolución biológica y en la evolución cultural tampoco
incorporamos esta preocupación. En este sentido, somos extremadamente egoístas.
-Voy a dejar mi egoísmo de banda. ¿Cómo está afectando ahora mismo a nuestro planeta
el cambio de clima?
- Cuando cambia el clima lo primero que pasa es que las especies intentan adaptarse, pero sino
no lo consiguen, vienen otras especies en mejores condiciones. Y eso es lo que le puede pasar
al hombre perfectamente. Es ley de vida, que dirían nuestros abuelos.
-¿Por qué nadie habla ya de la capa de ozono?
- Es un tema que ya está medio solucionado y ahora ha pasado a ser más importante el cambio
de clima y el calentamiento que sufre el planeta y que altera profundamente el ecosistema de
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vida. El problema de la capa de ozono se pudo solucionar porque era menos complejo que el
uso de la energía que estamos haciendo en forma de combustibles fósiles. Hay muchos
intereses y está mucho más ligado a la forma de vivir de esta sociedad. Somos una sociedad
ligada a la combustión y esto hace que sea mucho más difícil cambiarla.
-Habla de la desaparición del hombre como especie. ¿Y la Tierra?
-A la Tierra como planeta no le pasará nada. Hay un territorio cada vez más urbanizado y tiene
menos agua potable, pero la Tierra como sistema físico y químico acabará viendo como
desparecemos porque nosotros hemos ido evolucionando en unas condiciones que ahora
mismo estamos alternando por nuestras propias acciones. Si una palabra caracteriza el tiempo
en el que vivimos es la aceleración. Hemos roto los límites sanitarios, de recursos y de energía,
y actuamos como simios con unas herramientas propias de humanos.
-¿Vivimos en uno de los lugares más contaminados del mundo?
- La ciudad de Barcelona no es de las más graves a nivel de contaminación medioambiental
pero está en unos límites muy altos de partículas en el aire. Hay que vigilar los aerosoles
generados por el tráfico y por la actividad de calderas, por ejemplo.
¿Ir a 80 km/h también ayuda?
(Sonríe). ¡Ya sé por dónde vas! El pecado de esta sociedad es que vivimos acelerados, no sólo
en el uso de recursos, sino también en nuestras propias vidas, así que creo que por ir a
80km/hora no nos pasará nada. Se puede discutir si aumenta o no la contaminación, yo diría
que se disminuye, pero no se puede negar que ayuda a bajar el riesgo de accidentes.
-¿Cuál de los proyectos en los que ha trabajado últimamente le ha cautivado más?
-Todos. Últimamente he trabajado mucho con los efectos biológicos directos de una atmósfera
más rica en dióxidos de carbono, que es la que tenemos ahora.
-Que adaptado a nuestra rutina diaria es importante porque…
-Porque está cambiando el aire que nosotros respiramos. Si cambia el medio en el que
respiramos la influencia sobre el hombre y la vegetación es extraordinaria. También estoy
estudiando como el dióxido de carbono, además de sus efectos directos, tiene efectos indirectos
como es el cambio climático. En definitiva, ¡estoy estudiando como cambia el mundo!
-¿Se puede avanzar un ecólogo a un cambio determinante para nuestro planeta?
-Nosotros no nos atrevimos a decir que predecimos nada, le llamamos proyecciones. Las
proyecciones que hacemos están basadas en los conocimientos que hemos adquirido hasta
ahora, pero el futuro es tan imprevisible, que es imposible saber que estaremos haciendo de
aquí a diez años.
-Hágame una proyección, ¡al menos una!
- De aquí a diez o veinte años tendremos un modelo mucho más seco. Te puedo asegurar que
la sequía irá a más. Cataluña es mucho más árida ahora que hace 50 años, a pesar de que
llueve lo mismo. Simplemente, tenemos un grado más de calentamiento global que hace
cincuenta años.
-¿Entonces?
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-Si los humanos queremos tener un poco más de fresco tendremos que plantar las viñas e ir a
Inglaterra o a Siberia de aquí a unos veinte años.
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alimentar industrias obsoletas y un turismo insostenible en la costa de BCN.
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AGENDA

El ecólogo Josep Peñuelas recibirá esta tarde el Premio de Medio Ambiente 2008 que
conceden de forma conjunta la Obra Social Caixa Sabadell y el Institut d'Estudis Catalans
(IEC) en reconocimiento a "un investigador de gran prestigio internacional en el campo de la
ecología y el medio ambiente".
El jurado decidió de forma unánime premiar la labor de Peñuelas en "poner en evidencia
mecanismos ecofisiológicos ligados al carbono y al oxígeno en la distribución de las plantas,
la emisión de éstas de compuestos orgánicos volátiles y en desarrollar técnicas de
teledetección".
Peñuelas (Vic, 1958), licenciado en Biología y Farmacia y doctor en Ecología, es
presidente de la Institución Catalana de Historia Natural (ICHN) --filial del IEC--, investigador
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro de Investigación
Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).
La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar en la sala de actos de Caixa Sabadell
de Barcelona, en un acto presidido por el secretario general de Medio Ambiente y Vivienda
de la Generalitat, Eduard Pallejà; el presidente del IEC, Salvador Giner; el presidente de
Caixa Sabadell, Salvador Soley, y el investigador del CREAF Ferran Rodà. El ecólogo ha
trabajado recientemente sobre temas como el cambio global, el cambio climático, la
contaminación atmosférica y la teledetección, además de estudiar las interacciones entre la
biosfera y la atmósfera y ser especialista en ecofisiología.
El Premio de Medio Ambiente reconoce investigadores e instituciones catalanas por su
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trayectoria en el estudio, investigación y difusión del conocimiento de alguna de las
disciplinas de las ciencias ambientales relacionadas con aspectos socioeconómicos del
medio ambiente, además de estar dotado con 6.000 euros.

Imprimir

Enviar Comparte esta noticia:

II
CONVOCATORIA
DE BECA DE
PERIODISMO
SOBRE
ASUNTOS
SOCIALES

AHORA EN PORTADA...
NACIONAL

INTERNACIONAL

ETA advierte de que no habrá "estabilidad política ni paz" sin
autodeterminación

Bush: "La Guerra Fría ha acabado. Rusia no es
nuestro enemigo"

Blanco inicia contactos parlamentarios para la investidura de
Zapatero

El primer ministro de Irlanda anuncia que
dimitirá el 6 de mayo

EA dice que el atentado de Azpeitia es "un serio obstáculo en el
camino de la pacificación y de la normalización"

La misión francesa para encontrar a Betancourt
parte hoy o mañana hacia Colombia

EP SOCIAL

Política Social

RSC

ONG y Asociaciones

Obra Social

http://clientes.imente.com/bin/vcache.cgi?clau=12071503711179226945&plt=17uJxc8uU...

Fundaciones

03/04/2008

DIARI DE SABADELL

28/03/08

SABADELL
Premsa:
Tirada:
Difusió:

Diaria
6.326 Exemplars
5.018 Exemplars
Pàgina: 8

Secció: LOCAL - REGIONAL

Document: 1/1

Cód: 18861079

VilaWeb - L'ecòleg vigatà Josep Peñuelas guanya el Premi de Medi Ambient 2008













Pàgina 1 de 3

Informació
 Portada
 Europa Press
 El Punt
 La Premsa
 Especials
 Diari de l'Escola
 LesFinances.info
 Correccions i rectificacions
Opinió
 Editorials
 Mail Obert
 Els blocs
 Mails a la redacció
Canals
 Lletres
 Tecnologia i ciència
 Oratge
 Diari de l'escola
 LesFinances.info
 Solidaritat
 Cap de 7mana
 Campus
 Estudia.cat
 Vilaweb 10 anys
 El Dietarisme i els blocs
 Web and Journalism
 The Spirit of Catalonia
Diaris
 El Punt
 El 9
 Presència
 Diari de l'escola
Participació
 Els blocs
 Fòrums
 Enquestes
 Xats
Serveis
 Correu
 Traductor
 Edicions en Pdf
 La botiga
 Edició per a PDA
 L'aparador
 Biblioteca
 Qüestions de llengua
 Llibre d'estil

http://clientes.imente.com/bin/vcache.cgi?clau=12067052361112696507&plt=17uJxc... 31/03/2008

VilaWeb - L'ecòleg vigatà Josep Peñuelas guanya el Premi de Medi Ambient 2008

Pàgina 2 de 3

divendres, 28 de març de 2008
DIVENDRES, 28/03/2008 - 11:00h

L'ecòleg vigatà Josep Peñuelas
guanya el Premi de Medi Ambient
2008
El guardó s’avança a la celebració dels Premis
Sant Jordi de l'IEC del 24 d'abril
El Premi de Medi Ambient 2008, que convoquen conjuntament l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC) i l'Obra Social Caixa Sabadell, ha correspost
enguany a l'ecòleg Josep Peñuelas, president de la Institució Catalana
d'Història Natural (ICHN), filial de l'IEC. El guardó serà lliurat el proper
dimecres, 2 d'abril, a les 19 hores, a la sala d’actes de Caixa Sabadell, de
Barcelona, i s’avança a la celebració dels Premis Sant Jordi 2008.
El LXXVII Cartell de premis i de borses d'estudi, de l'IEC, es durà a
terme el proper 24 d'abril a la seu de Barcelona de l'Institut.
Josep Peñuelas (Vic, 1958) és llicenciat en biologia i farmàcia i doctor
cum laude en ecologia. Actualment, és investigador del Consell Superior
d ’ Investigacions Científiques (CSIC) i del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF), entitat creada l’any 1987 entre la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
l’IEC. Dirigeix la Unitat d’Ecofisiologia i Canvi Global CSIC-CEABCREAF i és un autor citat freqüentment (highly cited) segons l’ISI
Essential Science Indicators en ecologia i medi ambient, en biologia
vegetal i animal i en el conjunt de tots els camps científics. És especialista
en ecofisiologia i estudia les interaccions entre biosfera i atmosfera. Entre
els temes de treball que ha desenvolupat recentment hi ha el canvi global,
el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, la teledetecció,
l’ecofisiologia vegetal i el funcionament i l’estructura dels ecosistemes
mediterranis. És president de la ICHN des del 2004 i conseller del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).
El Premi de Medi Ambient, dotat amb 6.000 euros, reconeix investigadors
o institucions de les terres de llengua catalana per la trajectòria d’estudis,
investigació i difusió del coneixement en alguna de les disciplines de les
ciències ambientals relacionades amb aspectes socioeconòmics del medi
ambient, la planificació i ordenació territorials i l’educació ambiental.
El jurat ha decidit atorgar el premi, per unanimitat, a Josep Peñuelas
perquè és «un investigador de gran prestigi científic internacional en el
camp de l’ecologia i el medi ambient» i perquè ha destacat en «posar en
evidència mecanismes ecofisiològics lligats al carboni i a l’oxigen en la
distribució de plantes, l’emissió per aquestes de compostos orgànics
volàtils i en desenvolupar tècniques de teledetecció».
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L’acte de lliurament del premi serà presidit pel secretari general de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Eduard Pallejà; el
president de l’IEC, Salvador Giner; el president de Caixa Sabadell, Lluís
Brunet, i l’investigador del CREAF Ferran Rodà. En el transcurs de l’acte,
el premiat pronunciarà la conferència «Components biològics negligits del
canvi global».
En les edicions anteriors d’aquest premi han estat guardonats David Saurí
(2007), Josefina Castellví (2006), Martí Boada (2005), Antoni Tulla
(2004), Joan Martínez-Alier (2003), Jaume Terrades (2002) i Joan Grimal
(2001).
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L’ecòleg Josep Peñuelas guanya el Premi de Medi Ambient 2008
El jurat ha reconegut el seu gran prestigi científic internacional en el camp de l'ecologia i el medi
ambient
> redacció <
SOSTENIBLE
28-03-2008
El Premi de Medi Ambient 2008, que convoquen conjuntament l ' Institut d ' Estudis Catalans (IEC) i
l ' Obra Social Caixa Sabadell , ha correspost enguany a l ' ecòleg Josep Peñuelas , president de la
Institució Catalana d ' Història Natural (ICHN) , filial de l ' IEC.
Josep Peñuelas (Vic, 1958) és llicenciat en biologia i farmàcia i doctor cum laude en ecologia.
Actualment, és investigador del Consell Superior d ' Investigacions Científiques (CSIC ) i del Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF ), entitat creada l ' any 1987 entre la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l ' IEC. Dirigeix la Unitat d
' Ecofisiologia i Canvi Global i és un autor citat freqüentment ("highly cited") segons l ' ISI
(Essential Science Indicators) en ecologia i medi ambient, en biologia vegetal i animal i en el conjunt
de tots els camps científics. És especialista en ecofisiologia i estudia les interaccions entre biosfera i
atmosfera. Entre els temes de treball que ha desenvolupat recentment hi ha el canvi global, el canvi
climàtic, la contaminació atmosfèrica, la teledetecció, l ' ecofisiologia vegetal i el funcionament i l '
estructura dels ecosistemes mediterranis. És president de la ICHN des del 2004 i conseller del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS ).
Un investigador de prestigi internacional
El Premi de Medi Ambient, dotat amb 6.000 euros, reconeix investigadors o institucions de les terres
de llengua catalana per la trajectòria d ' estudis, investigació i difusió del coneixement en alguna de
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les disciplines de les ciències ambientals relacionades amb aspectes socioeconòmics del medi
ambient, la planificació i ordenació territorials i l ' educació ambiental. El jurat ha decidit atorgar el
premi, per unanimitat, a Josep Peñuelas perquè és "un investigador de gran prestigi científic
internacional en el camp de l ' ecologia i el medi ambient" i perquè ha destacat en "posar en
evidència mecanismes ecofisiològics lligats al carboni i a l ' oxigen en la distribució de plantes, l '
emissió per aquestes de compostos orgànics volàtils i en desenvolupar tècniques de teledetecció".
En les edicions anteriors d ' aquest premi han estat guardonats David Saurí (2007), Josefina
Castellví (2006), Martí Boada (2005), Antoni Tulla (2004), Joan Martínez-Alier (2003), Jaume
Terrades (2002) i Joan Grimal (2001).
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CiU vota en contra del pressupost i dubta que arribin 575.000 euros en subvencions

Campdevànol preveu invertir
un milió d’euros aquest any
Campdevànol

L’Ajuntament de
Campdevànol va aprovar en
el ple de divendres –amb el
vot contrari de CiU– el pressupost d’aquest 2008, que
puja a 3,541 milions d’euros.
D’aquests diners, una mica
més d’un milió es destinen
a despeses de personal, i
un altre milió a inversions.
L’alcaldessa, Núria López, va
destacar que aquest pressupost “l’hem intentat fer el
més participatiu possible”.
Per aquest motiu “hem
comptat amb la col·laboració
de les associacions de veïns,
de l’Estació o del Roser”, va
afegir.
La previsió és que les
inversions, 202.900 euros es
financin amb fons propis;
307.000 euros, a través d’un
préstec, i els 575.000 restants,
amb subvencions (10.000
euros de l’Estat, 390.000
d’aportacions de la Generalitat i 175.000 provinents
de la Diputació). En aquest
punt, Jordi Salomó (CiU) es
va mostrar escèptic que es
puguin aconseguir tantes
subvencions “de moment,
només tenim confirmats uns
26.000 euros” i va afegir que
“l’any passat ens van donar
amb subvencions 160.000
euros i ara vostès en pretenen aconseguir un 261%

ALBERT LLIMÓS

Lídia Traveria

La secretària, a l’extrem dret, en un ple anterior, no hi va ser divendres

La secretària agafa la baixa
tres hores abans del ple
Campdevànol
L.T.

La secretària de l’Ajuntament de Campdevànol, Pilar
Arasanz, no va ser al ple de
Campdevànol i la va substituir, amb urgència, la secretària del Consell Comarcal,
Montse Freixa. Arasanz va
presentar la baixa la mateixa
tarda del ple, només tres
hores abans del mateix i per
48 hores.
L’alcaldessa, Núria López,

va informar de la situació i
va explicar que els pressupostos de l’Ajuntament per
aquest 2008 “s’han hagut de
sotmetre a votació amb un
informe negatiu d’intervenció”. En aquest sentit, López
va dir que abans del dia 21
de febrer –quan Arasanz va
entrar un escrit acusant-la
d’assetjament laboral– l’informe econòmic i financer
era positiu. El dia 13 de març,
però, “va fer l’informe negatiu”, va apuntar l’alcaldessa.

més, i això ens preocupa, per
l’endeutament”. Per la seva
banda, Núria López (PSC) va
dir que “no farem res que no
tinguem diners per fer-ho”.
Entre les inversions principals destaca el cobriment de
la pista del barri de l’estació
amb 290.301 euros, la millora
d’espais urbans amb 300.000
euros, el soterrament i tancament de contenidors amb
100.000 euros, millores en la
xarxa d’abastament d’aigua
potable on s’hi preveuen
70.000 euros o en l’enllumenat amb 50.000 euros més.
Altres partides es destinen
a la supressió de barreres
arquitectòniques –90.500
euros–, canviar el mobiliari
de la Sala Diagonal –20.000
euros–, la senyalització turística –16.500 euros– o el vestuari de la processó –9.500
euros.
Des de Convergència i
Unió creuen que les despeses
de personal augmenten massa, “un 28%”, va dir Salomó, i
va destacar que “l’alcaldessa
ens costarà 40.000 euros”
en Seguretat Social, o sigui
bruts. López va assegurar
que havien hagut de fer un
esforç en el pressupost “perquè ens vam haver de menjar
dues partides d’ingressos”
previstes el 2007 “i que no es
van produir, però igualment
es van gastar els diners”. En
total eren 398.000 euros.

Josep Peñuelas rebrà el Premi de Medi
Ambient 2008 de l’IEC i Caixa Sabadell
El jurat ha valorat de l’ecòleg vigatà el seu “prestigi internacional” en el camp de l’ecologia i el medi ambient
Vic
EL 9 NOU

El Premi de Medi Ambient
2008, que convoquen l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i
l’Obra Social Caixa Sabadell,
serà per a l’ecòleg Josep
Peñuelas, president de la Institució Catalana d’Història
Natural (ICHN). El guardó,
dotat amb 6.000 euros, es
lliurarà el proper dimecres
a Barcelona. Josep Peñuelas, nascut a Vic el 1958,
és llicenciat en Biologia i
Farmàcia i doctor cum laude
en Ecologia. Actualment,
és investigador del Consell
Superior d’Investigacions
Científiques i del Centre de
Recerca Ecològica i Aplicaci-

Josep Peñuelas

ons Forestals. També dirigeix
la Unitat d’Ecofisiologia i
Canvi Global CSIC-CEABCREAF. Peñuelas és especialista en ecofisiologia i
estudia les interaccions entre
biosfera i atmosfera. Entre
els temes que ha desenvolupat recentment hi ha el canvi
global, el canvi climàtic, la
contaminació atmosfèrica, la
teledetecció, l’ecofisiologia
vegetal, i el funcionament i
l’estructura dels ecosistemes
mediterranis.
El Premi de Medi Ambient
reconeix investigadors o
institucions de les terres de
llengua catalana per la trajectòria d’estudis, investigació
i difusió del coneixement
en alguna de les disciplines

Dilluns, 31 de març de 2008

de les ciències ambientals.
El jurat ha decidit atorgar
el premi, per unanimitat,
a Peñuelas perquè és “un
investigador de gran prestigi
científic internacional en el
camp de l’ecologia i el medi
ambient”. L’acte de lliurament del premi serà presidit
pel secretari general de Medi
Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya,
Eduard Pallejà; el president
de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner; el president de Caixa Sabadell, Salvador Soley, i l’investigador
del CREAF Ferran Rodà. En
el transcurs de l’acte, el premiat pronunciarà la conferència “Components biològics
negligits del canvi global”.

La justícia
anul·la l’acord
de l’Ajuntament
de Seva que feia
aturar la MAT
Seva/Barcelona
EL 9 NOU

L’acord de l’Ajuntament de
Seva aprovat el 8 de març
per paralitzar les obres de
construcció de la MAT al
terme municipal ha quedat
sense efecte. La resolució
l’ha pres el jutjat contenciósadministratiu número 7 de
Barcelona, que la setmana
passada va dictar una interlocutòria per pronunciar-se
negativament sobre el cas.
“L’acord del ple desatenia tres decisions anteriors
del Tribunal Suprem, que
rebutjaven la pretensió de
paralització de les obres;
l’Ajuntament de Seva, que
ja havia recorregut contra la
declaració d’utilitat pública
de la línia, acordada pel Consell de Ministres, va demanar
al Suprem mesures cautelars
per suspendre l’execució”,
justifica Red Eléctrica de
España (REE) en un comunicat de premsa.
La justícia, mentrestant,
no s’ha pronunciat sobre
l’altra resolució de paralització que va dictar l’alcalde
de Taradell, Lluís Verdaguer,
per al seu terme municipal.
En el cas de Seva, en canvi,
fins i tot podrien veure’s
involucrats en un nou litigi
legal, ja que REE està estudiant la possibilitat d’obrir
noves accions legals.

Enxampen un noi
conduint de forma
temerària i begut
per Manlleu
La Policia Local de
Manlleu va detenir dijous
a la matinada Mohamed B.,
un noi de 20 anys i veí de
la població, per conduir de
forma temerària i negar-se
a fer el test d’alcoholèmia.
Una patrulla feia un control
al carrer de la Pau quan, uns
minuts abans de les cinc de
la matinada, van veure un
Volkswagen Golf que circulava “a velocitat inadequada,
fent derrapades, accelerades
i frenades continuades, i
saltant-se un semàfor” a la
cruïlla entre el carrer Tarafa
i l’avinguda de Roma, segons
expliquen en una nota de
premsa. El jove “presentava
símptomes d’embriaguesa”
i es va negar a fer la prova
d’alcoholèmia. En les comprovacions posteriors, la
policia va comprovar que el
jove no tenia carnet.
Manlleu
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L'ecòleg Josep Peñuelas guanya el Premi de Medi Ambient 2008, atorgat per l'IEC i
Sabadell
El Premi de Medi Ambient 2008 ha recaigut a l'ecòleg Josep Peñuelas, president de la Institució Catalana d'Histò
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El Premi de Medi Ambient 2008 ha recaigut a l'ecòleg Josep Peñuelas,
president de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN). El premi,
atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans i l'Obra Social de Caixa Sabadell,
serà entregat dimecres que ve a la seu de Caixa Sabadell a Barcelona i està
dotat de 6.000 euros. Peñuelas, natural de Vic, és llicenciat en biologia i
farmàcia i doctor 'cum laude' en ecologia, està especialitzat en ecofisiologia i
estudia les interaccions entre biosfera i atmosfera. El jurat ha decidit
atorgar-li el premi, per unanimitat, perquè és 'un investigador de gran
prestigi científic internacional en el camp de l'ecologia i el medi ambient'.
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L’ecòleg Josep Peñuelas guanya el Premi de Medi Ambient
2008
El Premi de Medi Ambient 2008, que convoquen conjuntament l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
i l’Obra Social Caixa Sabadell, ha correspost enguany a l’ecòleg Josep Peñuelas, president de la
Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), filial de l’IEC.
El guardó serà lliurat el proper dimecres, 2 d’abril, a les 19 hores, a la sala d’actes de Caixa Sabadell
(plaça de Catalunya, 9, 6è, de Barcelona), i s’avança a la celebració dels Premis Sant Jordi 2008,
corresponents al LXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi, de l’IEC, que es duran a terme el
proper 24 d’abril a la seu de Barcelona de l’Institut.
Josep Peñuelas (Vic, 1958) és llicenciat en biologia i farmàcia i doctor cum laude en ecologia.
Actualment, és investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i del Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), entitat creada l’any 1987 entre la Generalitat
de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’IEC. Dirigeix la Unitat
d’Ecofisiologia i Canvi Global CSIC-CEAB-CREAF i és un autor citat freqüentment (highly cited)
segons l’ISI Essential Science Indicators en ecologia i medi ambient, en biologia vegetal i animal i
en el conjunt de tots els camps científics. És especialista en ecofisiologia i estudia les interaccions
entre biosfera i atmosfera. Entre els temes de treball que ha desenvolupat recentment hi ha el canvi
global, el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, la teledetecció, l’ecofisiologia vegetal i el
funcionament i l’estructura dels ecosistemes mediterranis. És president de la ICHN des del 2004 i
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conseller del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).
El Premi de Medi Ambient, dotat amb 6.000 euros, reconeix investigadors o institucions de les terres
de llengua catalana per la trajectòria d’estudis, investigació i difusió del coneixement en alguna de
les disciplines de les ciències ambientals relacionades amb aspectes socioeconòmics del medi
ambient, la planificació i ordenació territorials i l’educació ambiental.
El jurat ha decidit atorgar el premi, per unanimitat, a Josep Peñuelas perquè és «un investigador de
gran prestigi científic internacional en el camp de l’ecologia i el medi ambient» i perquè ha destacat
en «posar en evidència mecanismes ecofisiològics lligats al carboni i a l’oxigen en la distribució de
plantes, l’emissió per aquestes de compostos orgànics volàtils i en desenvolupar tècniques de
teledetecció».
L’acte de lliurament del premi serà presidit pel secretari general de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, Eduard Pallejà; el president de l’IEC, Salvador Giner; el president de
Caixa Sabadell, Lluís Brunet, i l’investigador del CREAF Ferran Rodà. En el transcurs de l’acte, el
premiat pronunciarà la conferència «Components biològics negligits del canvi global».
En les edicions anteriors d’aquest premi han estat guardonats David Saurí (2007), Josefina Castellví
(2006), Martí Boada (2005), Antoni Tulla (2004), Joan Martínez-Alier (2003), Jaume Terrades
(2002) i Joan Grimal (2001).
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arxiu imatges agenda d'actes exposicions

actualitat
La Federació Catalana de Tennis reconeix la tasca de Joan Brugués i Joaquim Llimós
Joan Brugués, expresident del Club Tennis Vic (1995-2000) i...[+]
Tornen a aturar les obres de la MAT a Folgueroles
Les obres de la línia de molt alta tensió continuen trobant entrebancs a...[+]
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Aquest dijous comença una nova edició de la Copa del Rei d'hoquei patins...[+]
Dijous inauguren l’exposició dels premis FotoPres’07, al Museu de l'Art de la Pell de Vic
A partir d’aquest dijous i fins al dia 30 de març es podrà visitar, al...[+]

L'ecòleg vigatà Josep Peñuelas guanya el Premi Medi Ambient
2008

L'ecòleg vigatà Josep Peñuelas, president de la Institució
Catalana d'Història Natural, ha guanyat el Premi de Medi Ambient 2008, que convoquen
conjuntament l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Obra Social Caixa Sabadell. El guardó serà
lliurat el proper dimecres, 2 d’abril, a les 19 hores, a la sala d’actes de Caixa Sabadell a Barcelona.
Josep Peñuelas (Vic, 1958) és llicenciat en biologia i farmàcia i doctor cum laude en ecologia.
Actualment, és investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i del Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), entitat creada l’any 1987 entre la Generalitat
de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’IEC. Dirigeix la Unitat
d’Ecofisiologia i Canvi Global CSIC-CEAB-CREAF i és un autor citat freqüentment (highly cited)
segons l’ISI Essential Science Indicators en ecologia i medi ambient, en biologia vegetal i animal i
en el conjunt de tots els camps científics. És especialista en ecofisiologia i estudia les interaccions
entre biosfera i atmosfera.
Entre els temes de treball que ha desenvolupat recentment hi ha el canvi global, el canvi climàtic, la
contaminació atmosfèrica, la teledetecció, l’ecofisiologia vegetal i el funcionament i l’estructura dels
ecosistemes mediterranis. És president de la ICHN des del 2004 i conseller del Consell Assessor per
al Desenvolupament Sostenible (CADS).
El Premi de Medi Ambient, dotat amb 6.000 euros, reconeix investigadors o institucions de les terres
de llengua catalana per la trajectòria d’estudis, investigació i difusió del coneixement en alguna de
les disciplines de les ciències ambientals relacionades amb aspectes socioeconòmics del medi
ambient, la planificació i ordenació territorials i l’educació ambiental.
El jurat ha decidit atorgar el premi, per unanimitat, a Josep Peñuelas perquè és «un investigador de
gran prestigi científic internacional en el camp de l’ecologia i el medi ambient» i perquè ha destacat
en «posar en evidència mecanismes ecofisiològics lligats al carboni i a l’oxigen en la distribució de
plantes, l’emissió per aquestes de compostos orgànics volàtils i en desenvolupar tècniques de
teledetecció».
L’acte de lliurament del premi serà presidit pel secretari general de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, Eduard Pallejà; el president de l’IEC, Salvador Giner; el president de

http://clientes.imente.com/bin/vcache.cgi?clau=12066534321148024709&plt=17uJxc... 31/03/2008

Premsa d'Osona

Pàgina 7 de 7

Caixa Sabadell, Salvador Soley, i l’investigador del CREAF Ferran Rodà. En el transcurs de l’acte,
el premiat pronunciarà la conferència «Components biològics negligits del canvi global».
En les edicions anteriors d’aquest premi han estat guardonats David Saurí (2007), Josefina Castellví
(2006), Martí Boada (2005), Antoni Tulla (2004), Joan Martínez-Alier (2003), Jaume Terrades
(2002) i Joan Grimal (2001).
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