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Editorial 

 

 
Miquel Ortega Cerdà 

 

 

Afrontem el darrer trimestre de l’any i la crisis econòmica continua entre nosaltres. Totes les 

previsions assenyalen que el proper any també serà difícil, tant per les entitats que treballen en 

consultoria, educació, comunicació ambiental, etc., com per molts altres sectors! Potser per això, 

entre tants obstacles, és un bon moment per compartir algunes percepcions. 

 

1. Alguns subsectors ambientals tenien una dependència molt alta de 

l’administració pública, i en bona part són els que ho estan passant pitjor. És un 

fet ben conegut que una bona part de l’activitat vinculada als serveis ambientals al nostre 

país havia estat impulsada a través de les polítiques públiques. Les dificultats 

econòmiques de les administracions públiques està penalitzant no només a les empreses 

dedicades a aquests serveis (moltes vegades PIMEs), sinó també de manera molt 

important les ONGs ambientals. Es tracta, fins a cert punt, d’una anomalia del nostre país. 

La norma general a d’altres països és que el finançament d’aquest tipus d’entitats estigui 

més diversificat. 

 

2. Però tampoc ho estan passant bé les empreses i ONGs dependents de recursos 

privats amb una poca diversitat de clients. Moltes empreses que estaven destinant 

part del seu finançament a projectes de responsabilitat social corporativa al medi ambient 

estan disminuint radicalment (o directament eliminant) les seves partides. Les empreses i 

ONGs que depenien en bona part d’aquest tipus de finançament també estan patint molt. 

També estan patint molt les entitats que depenien d’unes poques donacions privades d’alt 

volum. 

 

3. L’actuació internacional s’està convertint en una obligació, no en una opció. La 

demanda interna de serveis ambientals està baixant a un ritme alt, això fa que en bona 

part les entitats que millor estan superant la crisi són aquelles que treballen en l’àmbit 

internacional. Però canviar d’àmbit territorial és difícil, obliga a les entitats a un procés 

d’aprenentatge i enxarxament accelerat, i requereix temps i constància. Moltes entitats no 

tindran les capacitats per aconseguir fer la transformació, pel que és molt important que 

l’administració faciliti l’obertura de les empreses i ONGs a l’àmbit internacional de manera 

intensiva. 

 

4. Però no tot han de ser problemes... Si bé les dificultats són moltes, el cert és que 

algunes polítiques ambientals que fins al moment no s’havien desplegat al nostre país 

potser ara trobaran el context adient per impulsar-se: les polítiques vinculades a la 

promoció de l’economia verda, a la fiscalitat ambiental, a l’eficiència energètica, a 

l’optimització dels recursos públics emprats a les polítiques ambientals, les derivades de 

les obligacions internacionals, etc. han de passar a ser part de les polítiques ambientals, i 

generaran també oportunitats que cal ser capaços d’aprofitar. 

 

La notícia del mes 

Aquest mes estem d’estrena. A partir d’ara ens podeu trobar també a facebook a l’adreça 

facebook.com/entmediambient . Esperem que sigui una eina que ens serveixi per estar en 

contacte de manera més contínua.  

 

La nostra idea pel facebook és anar incorporant tant notícies d’actualitat pròpies com informació 

que considerem rellevant i pensem que us pot interessar. Us convidem a visitar el web i si voleu 

continuar en contacte, ja sabeu, només cal fer “m’agrada” i començar a participar!  

 

ALTRES NOTÍCIES: 
 

El passat 3 d’octubre dins el programa Garraf Notícies del Canal Blau, es va oferir un espai 

dedicat a la Banca Ética. ENT va sortir com a exemple d’empresa ubicada al Garraf que treballa 

amb finançament de la banca ètica. 

Podeu trobar el vídeo seguint el següent enllaç: http://www.tdtgarraf.com/garraf-noticies/capitol/

banca-etica-al-garraf 

Publicacions 
 
 

OCEAN2012 a la televisió i la ràdio  
 

Si voleu saber més sobre per què es important participar a la plataforma 

OCEAN2012 per reformar la política pesquera comú, el dia 30 d’octubre i el dia 

11 de novembre podreu veure un capítol del programa Latituds dedicat a la 

campanya i a les nostres demandes. Per saber els horaris d’emissió consulteu 

el blog del programa. Us ho recomanem!  

 

Saps a que es destinen els recursos públics europeus de la pesca, i a què 

pensem que s’haurien de dedicar? Potser pots trobar alguna pista a l’entrevista 

que van fer al Miquel Ortega al programa “Españoles en la mar” de Radio 

Nacional d’Espanya el darrer 17 d’octubre. Ho podeu escoltar aquí a partir del 

minut 38:40. 

Landfill and waste incineration taxes in Catalonia 
 

S'ha publicat el capítol "Landfill and waste incineration taxes in Catalonia, 

Spain", sobre el cànon català d'abocament i incineració, escrit per Ignasi Puig, 

Ana Citlalic González i Marta Jofra, d'ENT, dins de: Kreiser, L. Yábar, A. 

Herrera, P. Milne, J.E., Aishabor, H. (Eds.) Green Taxation and Environmental 

Sustainabiliy. Critical Issues in Environmental Taxation, Volume XII, p. 244-

257. 2012. 

El llibre es pot comprar a: http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?

id=15051.  

 

PAES a Santa Margarida i els Monjos 
 

S’ha iniciat la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de 

Santa Margarida i els Monjos amb el suport de la Diputació de Barcelona. El 

municipi es va adherir al pacte d’alcaldes i alcaldesses el passat 28 de maig 

de 2012, amb el que es compromet a redactar un pla en el termini d’un any 

que prevegi una reducció del 20% de les emissions de CO2 equivalents de 

l’any 2005 per l’any 2020. 

  
Projectes 

Esmenes a la llei de mesures fiscals per la sostenibilitat energètica 
 

El passat 17 d'octubre les organitzacions WWF España, Ecologistas en Acción, 

Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, CCOO i Izquierda Plural (IU, 

ICV-EUiA, CHA) van presentar al Congrés dels Diputats una esmena a la 

totalitat al projecte de llei de mesures fiscals per la sostenibilitat energètica 

proposat pel govern espanyol al setembre. L’esmena consisteix en un text 

alternatiu en el qual s'articulen propostes de modificació d'impostos existents i 

propostes de creació de nous impostos. L'elaboració de la proposta ha comptat 

amb el suport extern d'ENT. El comunicat de premsa i l’esmena a la totalitat es 

poden descarregar des de l'adreça: http://www.ecologistasenaccion.org/

article24290.html.  

Seminari sobre gestió de residus als països mediterranis 
 

En el marc del projecte RECO-Baltic 21 Tech (http://www.recobaltic21.net), 

l'Institut Suec del Medi Ambient (IVL) va encarregar a ENT l'organització d'un 

seminari sobre gestió de residus al Mediterrani. L'objectiu del seminari era 

posar en contacte organitzacions d'aquest àmbit implicades en la gestió dels 

residus i establir les bases per la iniciació d'un projecte europeu en base a 

l'experiència del projecte RECO-Baltic 21. El seminari va tenir lloc el 3 

d'octubre a l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la participació 

de representants de 10 organitzacions de Catalunya, França, Itàlia, Grècia, 

Israel i Marroc, i de 3 organitzacions internacionals. 

 
Nou web del projecte “Cornellà aprofita els aliments” 

 

En el marc del projecte de prevenció del malbaratament alimentari “Cornellà 

aprofita els aliments”, aquest mes ha entrat en funcionament una nova secció 

en l’apartat de medi ambient del web de l’Ajuntament de Cornellà dedicat a la 

prevenció del malbaratament alimentari. Aquest espai pretén posar a 

disposició de tots els ciutadans i ciutadanes les raons i conseqüències del 

malbaratament alimentari, així com oferir trucs i consells per a prevenir-lo. 

Entre els trucs hi ha un planificador d’àpats, una guia de porcions per no 

cuinar en excés i receptes creatives i d’aprofitament. En el següent enllaç 

podeu accedir al web: http://ves.cat/bpvW  

Estudi de costos i ingressos de la recollida porta a porta 
 

El cost és un dels arguments que s'esgrimeixen amb més freqüència contra la 

recollida selectiva de residus porta a porta. Per tal de disposar d'informació 

real i acurada sobre aquesta qüestió, l'Associació de Municipis Catalans per la 

Recollida Porta a Porta –amb el finançament de l’Agència de Residus de 

Catalunya– ens ha encarregat un estudi que té per objectiu fer una anàlisi 

econòmica comparativa del cost global de gestió entre el model porta a porta i 

el model de recollida en contenidors. L'informe també pretén analitzar la 

relació entre el cost global de gestió de residus i una sèrie de factors, i 

elaborar recomanacions per a l'optimització del cost en sistemes porta a porta. 

L’estudi comptarà amb la co-direcció d’en Jordi Roca Jusmet, catedràtic de 

Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.  

  

OCEAN2012 pren embranzida... i per fer-ho ens cal el teu ajut 
 

La campanya OCEAN2012, de la qual forma part la Fundació ENT, per 

aconseguir una reforma de la política pesquera comú que afavoreixi el bon 

estat marí, i que permeti un repartiment equitatiu dels recursos marins, està 

accelerant el pas. Estem entrant a la fase final on es dissenyarà la política 

pesquera pels propers 10 anys, i cal que se senti la nostra veu. Per això ens 

cal la teva ajuda, a la campanya 30 dies per acabar amb la sobrepesca. Si 

voleu més informació us recomanem que seguiu les nostres activitats a través 

del web ocean2012.es i també del twitter @ocean2012es 

Estratègia de residus de la Diputació de Guipúscoa 
 

El passat mes de juny la Diputació Foral de Guipúscoa va presentar la 

Estrategia de Desarrollo del Documento de Progreso 2008-2016, que revisa la 

planificació vigent pel que fa a la gestió dels residus municipals d'aquest 

territori històric, així com les necessitats pel que fa a infraestructures de 

tractament dels residus de gestió pública. 

 

La Diputació va encarregar a ENT la moderació de dues sessions de treball del 

Consell Assessor per la Prevenció i la Gestió dels Residus Urbans a Guipúscoa, 

que agrupa representants de partits polítics, mancomunitats, ajuntaments, 

universitats i organitzacions implicades en la gestió dels residus a Guipúscoa. 

Les sessions van tenir lloc el 8 i l'11 d'octubre i es van centrar en la 

presentació i el debat de l'Estratègia esmentada. Com a resultat de les 

sessions es va elaborar un dictamen en què es van recollir les opinions i 

aportacions dels membres del Consell respecte l'Estratègia. 

 

L'Estratègia es pot consultar a l'adreça:  

http://gari2017.files.wordpress.com/2012/06/hondakinak-adge.pdf 

 

Conferències i activitats   Els twits del mes 
  

LA DARRERA OPORTUNITAT PER LA 

PESCA EUROPEA? 

Tipus d'acte: Xerrada dins el cicle “Reciclar 

Ciutat” organitzat per Barrinar la 

Sostenibilitat i la Càtedra UNESCO de la 

UPC. 

A càrrec de: Miquel Ortega Cerdà 

Data: 19 d’octubre 

Lloc: UPC 

Enllaç: Vídeo disponible a http://

cus.upc.edu/projectes-estrategics/reciclar-

ciutat/copy_of_xerrades 

 

INSTRUMENTS LOCALS I 

FINANÇAMENT INTERNACIONAL 

Tipus d’acte: Sessió dins el curs “Les 

empreses de l’Economia verda”, organitzat 

per Eco-Union i amb el suport de la 

Diputació de Barcelona. 

A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa 

Data: 23 d’octubre 

Lloc: Recinte Maternitat, Barcelona 

Enllaç:http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/

cjs/1870  

CINEFÒRUM PESCA 

Tipus d'acte: Cinefòrum organitzat per la 

Fundació La Caixa. Dins el cicle de cinema: 

Justícia Alimentària, sembrant esperança. 

A càrrec de: Miquel Ortega Cerdà i Gustavo 

Duch 

Pel·lícula: Un mundo sin peces  

Data: 9 de novembre, 19:30h 

Lloc: CaixaForum, Barcelona 

Enllaç: Més informació  

 

A RIO+20 EL FUTUR QUE VOLEM? 

Tipus d'acte: Xerrada oberta al públic 

organitzada per la Universitat Rovira i 

Virgili i Enginyeria sense fronteres. 

A càrrec de: Miquel Ortega Cerdà 

Data: 19 de novembre, 18:30-19:45 

 

FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS ANTE EL NUEVO MARCO 

NORMATIVO:LÍMITES Y 

OPORTUNIDADES 

Tipus d’acte: Taula rodona dins el 

Congreso Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA) 

A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa 

Data: 28 de novembre 

Lloc: Madrid 

Enllaç: www.conama2012.conama.org 

   

@miquelortega 10.52 am - 23 d’oct 12. 

Ayúdanos ahora a acabar con la sobrepesca 

a través de la campaña @Avaaz http://

ow.ly/eGU4h ¡Contamos contigo! 

 
@ENTmediambient 1.04 pm - 26 d’oct 12. 

Nou web sobre #prevenció del 

malbaratament alimentari “Cornellà aprofita 

els aliments” http://ves.cat/bpvW  

 

@I_PUIGVENTOSA 12.10 am - 1 d’oct 12. 

¿No hay dinero para pensiones, paro, 

sanidad, educación... y sí para subvencionar 

compra de coche nuevo de 159 gCO2/km y 

24000 €? No lo veo http://ves.cat/boSW  
 

 
 
 
 
 
 

 
Subscriu-te al twitter d’Ent si vols estar 
actualitzat @ENTmediambient  
  

 

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviar-la a d’altres 

companys/es i convidar-los/es a inscriure’s al butlletí: http://ent.cat/mailman/listinfo/

butlleti_ent-consulting.com  
 

Per a més informació podeu visitar el nostre web: www.ent.cat o enviar un correu  
electrònic a info@ent.cat  
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