Són moltes les normes que
teòricament protegeixen el medi
ambient, tant
✔ a nivell europeu,
com estatal i autonòmic.
Tot i això, aquestes normes són
sovint vulnerades pels mateixos
organismes que haurien de
garantir-ne el compliment (i és que,
amb massa freqüència, qui governa
només mira pels interessos dels més
poderosos).
A això cal afegir uns tribunals de
justícia que, per una banda, són
reticents a paralitzar preventivament
els projectes urbanístics denunciats
i, per l’altra, són exasperadament
lents, de manera que, quan arriben
les sentències, és difícil i molt
costós reparar les destrosses.
Ben a prop en tenim exemples:
la destrucció de la zona verda de
la Rosaleda; la urbanització de
Serelles, que ni tan sols va respectar
les condicions de la declaració
d’impacte ambiental; o la línia
elèctrica d’alta tensió que travessa
la serra del Cabeçó d’Or, construïda
en 2010-2011 i posteriorment
declarada il·legal.

Organitza:

C/ El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 ALCOI País Valencià
alcoi@ecologistesenaccio.org
www.carrasca-ecologistesenaccio.org

Col·laboren:

http://salvemelmolinar.blogspot.com.es

Amb la col·laboració econòmica
del Departament de Medi Ambient
de l’Ajuntament d’Alcoi

“Destrosses
ambientals

i polítiques de
fets consumats”
Alcoi, novembre de 2014

NOV

07

Divendres a les 20:00h
Conferència a càrrec de José María
Trillo-Figueroa Calvo, advocat i
membre d’Ecologistes en Acció.

“Quan les sentències arriben
tard. Impunitat urbanística en
matèria ambiental”
José María Trillo-Figueroa és un advocat compromés amb
múltiples causes justes, tant de caràcter social com ambiental.
Ha dirigit —i guanyat— el litigi interposat per Ecologistes
en Acció contra el complex turístic Marina Isla de Valdecañas
(a Extremadura). Aquest gran projecte urbanístic, amb
importants paral·lelismes amb el de LA ESPAÑOLA a la partida
alcoiana de la Canal, va ser declarat d’interés regional pel
Govern d’Extremadura, que va obviar que els terrenys elegits
formaven part d’un LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i una
ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus). El Tribunal
Superior de Justícia extremeny i el Tribunal Suprem han
donat la raó als ecologistes i han confirmat la il·legalitat de
l’actuació, però aquestes sentències arriben quan l’illa
ja s’ha urbanitzat i l’empresa urbanitzadora ha fet fallida.
Ara, per tant, resta el més difícil: aconseguir la restauració
dels terrenys afectats.

NOV

09

Diumenge a les 08:30h

EXCURSIÓ GUIADA

Per a conéixer algunes actuacions
urbanístiques a Alcoi declarades
il·legals i comprovar les dificultats que comporta la
recuperació dels espais afectats; també visitarem
altres zones amenaçades per projectes irresponsables
on les destrosses encara es poden aturar.

NOV

28

Divendres a les 19:30h
Conferència a càrrec de Belén
López Precioso, llicenciada en dret
i tècnica en dret ambiental.

“Jurisprudència europea
sobre l’avaluació de les
repercussions de plans,
programes i projectes
sobre la Xarxa Natura 2000”
Belén López Precioso és llicenciada en Dret per la Universitat
de Múrcia. Les seues primeres passes professionals les
va fer en l’oficina espanyola de l’Institut per a la Política
Ambiental Europea (IEEP, en les seues sigles en anglés), de la
qual arribà a ser sòcia i codirectora, i on va realitzar treballs
d’investigació i consultoria per a la Comissió i el Parlament
europeus, administracions públiques espanyoles, Europarc,
etc. Ha desenvolupat treballs per a organitzacions de defensa
ambiental, entre les quals destaca l’assessoria jurídica a SEO/
BirdLife des de 1998 fins 2006; també ha dut a terme tasques
de consultoria ambiental per a xarxes d’entitats de custòdia
del territori, com la Xarxa de Custòdia del Territori, i, sobretot,
per a Avinença, l’associació valenciana per a la custòdia i la
gestió responsable del territori. En els darrers anys ha treballat
com a tècnica ambiental en Vaersa. El seu major camp
d’especialització en l’àmbit del dret ambiental és la protecció
jurídica de la natura, en particular les obligacions establides
en les Directives europees d’Aus i d’Hàbitats
—i altres directives
relacionades amb les
que regulen l’avaluació
ambiental estratègica
i l’avaluació d’impacte
ambiental—, la seua
transposició i aplicació.

NOV

28

Divendres a les 20:15h
Conferència a càrrec de Fernando
Gaja i Díaz, arquitecte, professor
d’urbanisme a la UPV.

“Què fer amb els projectes
urbanístics fallits (o il·legals)?”
Fernando Gaja i Díaz (València, 1952) és arquitecte
urbanista (ETSAV, 1979). Doctor en Arquitectura (1984),
professor titular d’Urbanística i Ordenació del Territori en
el Departament d’Urbanisme. Director del Programa de
Doctorat “Urbanisme, Territori i Sostenibilitat”. Les seues
línies de recerca són: habitatge de promoció pública, la
qüestió dels centres històrics, espai públic i sostenibilitat de
les intervencions urbanístiques contemporànies, matèries
sobre les quals ha publicat diversos llibres i articles, com
ara Urbanismo Estacionario (2013), Deconstruction. La
desconfiguración del litoral mediterráneo español (2012) i
Revolució informacional, crisi ecològica i urbanisme (2005).
Ha exercit com a urbanista redactant plans i projectes
de totes les escales, amb particular dedicació als àmbits
històrics.

CONFERÈNCIES:
· Tindran lloc al Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi
(Carrer del Cid, 12 - baixos).

EXCURSIÓ GUIADA:
· El punt d’eixida serà la plaça de la Constitució
(la “Rosaleda”).
· Es preveu que l’hora de finalització de l’excursió
serà cap a les 13:30 h.
· Temps efectiu caminant: aproximadament 2 hores.
· Recomanem que porteu calçat còmode i esmorzar.

