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Pensaments
En memòria de Vinod Raina, exemple de coherència i decisió
Miquel Ortega

El passat 12 de setembre va morir Vinod Raina, científic i
activista indi. Vinod era una persona molt coneguda a
l’entorn de l’Ecologia Política gràcies a les seves
contribucions tant dins l’àmbit de la divulgació del concepte
de deute ecològic com, molt especialment, a través del seu
recolzament a les víctimes de l’accident de Bhopal i la
campanya contra la represa de Narmada.
Físic de formació, va abandonar el seu càrrec a la universitat de Delhi al 1985 per a
dedicar-se únicament a un activisme social i ambiental inesgotable. Les seves
activitats van cobrir diversos àmbits: va ser un dels promotors del Movimiento
Científico para la Gente de la India i del All-India People’s Science Network (AIPSN) i
va participar activament en nombroses iniciatives legislatives per afavorir l’educació
infantil i els drets dels nens, àmbit en el qual va cofundar també l’organització
Eklavya. Dins l’àmbit del desenvolupament i medi ambient va contribuir de forma
decisiva a la publicació de The dispossesed, un llibre de referència a Àsia a través del
qual va il·lustrar amb nombrosos casos els col·lectius que han quedat marginats i
sotmesos a una injustícia ambiental. També va participar activament a nombrosos
fòrums internacionals entre els quals destaca el Comité Internacional del Foro Social
Mundial i la organització Jubilee South.
Per a tots aquells que vam tenir la sort de conèixer-lo, podem afegir a més que tota
aquesta feina la va fer des de la simpatia i la humilitat que acompanyen a les
persones veritablement sabies. Gràcies per tot Vinod.

Notícies
ENT aconsegueix la certificació ISO 9001:2008
Aquest mes de setembre ENT ha obtingut la certificació
del seu Sistema de Gestió de Qualitat conforme amb els
requisits establerts a la norma ISO 9001:2008.

Una delegació de l'Alcaldía de Bogotà visita
Catalunya per conèixer de prop la gestió dels residus
Quatre alts càrrecs de l'Alcaldía Mayor de Bogotá (Colòmbia) van visitar Catalunya a
mitjans de setembre per conèixer de primera mà com es duu a terme la gestió dels
residus al nostre país.

La visita s'emmarca en un projecte d'assistència tècnica finançat per la Diputació de
Barcelona dins de la convocatòria de 2012 de projectes de cooperació al
desenvolupament que lidera la Fundació ENT.
El programa va incloure visites a plantes
de reciclatge i disposició de residus de la
construcció i de residus municipals
ubicades
a
Catalunya,
així
com
seminaris sobre la normativa i la
fiscalitat que s'apliquen a la gestió de
residus, la utilització d'àrids reciclats en
obres públiques o el protocol de
restauració d'activitats extractives.
Els membres de l'Alcaldía de Bogotà es van mostrar molt interessats en la gestió de
residus a Catalunya i en les solucions adoptades fins al moment, algunes de les quals

serien replicables a la seva ciutat, que actualment té una població de més de 7
milions d'habitants i genera al voltant de 6 milions de metres cúbics de residus de la
construcció cada any.

Una de les instal·lacions per les quals
es van interessar són les deixalleries,
que poden ser molt útils per gestionar
els residus de la construcció en
petites quantitats i els residus
especials com el fibrociment.

Altres solucions aplicables a Bogotà són les fiances sobre la generació de residus de la
construcció, que a Catalunya han permès garantir una correcta gestió d'aquests
residus, o la imposició d’un cànon sobre l'abocament de runes, instrument de tipus
fiscal que es va aplicar a Catalunya entre els anys 2009 i 2011.
Les conclusions de la visita seran incorporades en un document que la Fundació ENT
presentarà properament a l'Alcaldía de Bogotà i que inclourà també recomanacions
per a la implantació del programa Escombros Cero que l'alcaldia ha inclòs dins del seu
pla Bogotá Humana.

Publicacions
Mineria urbana
Ha aparegut la monografia: Puig Ventosa, I. (Coord.),
Calaf Forn, M., Jofra Sora, M. (2013) Minería urbana:
extracción de recursos de los vertederos. Fundació
Mapfre. Es tracta d’una recerca pionera a l’Estat sobre
la possibilitat de recuperar matèries primeres
d’abocadors de residus. Aquesta recerca fou realitzada
mitjançant una ajuda de la Fundación Mapfre. Podeu
descarregar-vos
l’informe
complet
a:
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ima
ges/2011-ma-mineria-urb_tcm164-27306.pdf

Subministraments bàsics i instruments de mercat
El darrer número d’Ecología Política inclou l’article:
Weber, G., Puig Ventosa, I. “Instrumentos de mercado
en el suministro de agua y la gestión de residuos”,
Ecología Política, 45: 88-93. 2013. Aquest article fa una
revisió crítica dels punts forts i febles de l’ús
d’instruments econòmics en el subministrament d’aigua

(tarifes) i en la gestió de residus (taxes i pagament per
generació), des del punt de vista de l’ecologia política.
Igualment a la mateixa revista es pot trobar l’article
“Pesca, de los comunes a las cuotas individules
transferibles” publicat per Miquel Ortega i l’article
“Siglo XXI. La emergencia de los invisibles titanes”
escrit per Miquel Ortega, Mónica Vargas i Olivier
Chantry.
Igualment a la revista Sustainability 2013, 5: 38383875, en Miquel Ortega, conjuntament amb la Marta
Rivera-Ferre i Johan Baumgärtner, han publicat l’article
“Rethinking study and management of agricultural
systems for policy design”
Finalment E. Martínez, J.M. Martínez, J.C. Martín, J.
Benach, Miquel Ortega, G. Pérez, M. Vergara han
publicat la recerca ”Enfermedad de Alzheimer y
contaminación industrial: análisis en áreas pequeñas de
España (1999-2007)”. Gaceta Sanitaria, 27, 2013: 366.
El número 45 de Ecología Política, publicat
El número 45 de la revista Ecología Política ha sortit
publicat al mes d’agost 2013 i tracta sobre els "Béns
Comuns". Es pot visitar el web de la revista
(www.ecologiapolitica.info) per veure l’índex.
Amb aquest número la revista comença una nova etapa
i enguany la revista passa a ser editada conjuntament
per la Fundació ENT i l’Editorial Icaria. Esperem que la
incorporació de la Fundació ENT a la co-edició de la
revista permeti donar un nou impuls que pel moment
ja s’ha manifestat en alguns canvis, com ara la
renovació del web, la incorporació a Facebook
(https://www.facebook.com/revistaecopol) i a Twitter
(http://twitter.com/Revista_Eco_Pol), la renovació del
disseny exterior de la revista i la possibilitat de realitzar
subscripcions digitals, etc. Si encara no la rebeu us
animem
a
subscriure-us
a
través
del
web
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=406.
Tindreu accés tant a la versió en paper com als
continguts digitals.
El proper número d’Ecología Política tractarà sobre la
biodiversitat i es publicarà al desembre de 2013. Ja
està oberta la recepció de propostes per al proper
número.

Projectes
Instruments econòmics per a finançar la Xarxa
Natura 2000
ENT ha estat adjudicatària d’un concurs públic de la
Fundación Biodiversidad (que depèn del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) per a
realitzar una assistència tècnica per a la identificació de
mecanismes de finançament de la Xarxa Natura 2000 a
Espanya. Així mateix, inclou la definició d’una
metodologia per a la possible aplicació de sistemes de
pagaments per serveis ambientals en el marc de la
citada Xarxa.

Nou projecte sobre difusió del model Porta a
Porta i la Prevenció de residus.
La Fundació ENT ha iniciat el projecte “Difusió de
l’impacte de la recollida selectiva porta a porta en la
prevenció de residus” juntament amb l’Associació de
Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a
porta; projecte recolzat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Entre
d’altres, es preveu elaborar un audiovisual, organitzar
una jornada tècnica, millorar el web en aspectes de
prevenció de residus i tenir presència a les xarxes
socials.
Nou
projecte
de
cooperació
Mancomunidad de Municipios del
(Bolívia)

amb
la
Valle Alto

La Fundació ENT ha obtingut una subvenció de la
Diputació de Barcelona per al projecte de cooperació
“Assistència tècnica per a la millora de la gestió de
residus municipals de la Mancomunidad de Municipios
del Valle Alto”.
El projecte es durà a terme a través d’un partenariat
liderat per la Fundació ENT i format per la
Mancomunidad
de
Municipios
del
Valle
Alto
(Departament de Cochabamba, Bolívia), l’empresa
catalana
Enginyeria
Ambiental,
TGA,
S.L.,
la
Mancomunitat la Plana i l’Agència de Residus de
Catalunya.
El projecte consisteix en un assessorament tècnic a la
Mancomunidad de Municipios del Valle Alto per a la
planificació de la gestió de residus municipals en els
propers anys fent especial èmfasi en l’adquisició de
coneixements pràctics en compostatge de residus
orgànics.

Diverses activitats de “Malbarates o aprofites?”

Durant aquest mes de setembre, s’han dut a terme
moltes activitats en el marc del projecte “Malbarates o
aprofites?”, dut a terme conjuntament amb l’entitat
Espai Ambiental. Podeu seguir-ne l’activitat a través del
següent blog:
http://nollencemnimica.wordpress.com/malbaratesoapr
ofites/
Durant els propers mesos es faran públics diferents
vídeos d’experiències de canalització d’excedents
alimentaris, que es difondran a través de les nostres
xarxes socials. Estigueu atents/es!

Conferència a Wageningen (Holanda): vinculació
del turisme del benestar amb els serveis
d’ecosistemes
ENT participa en el projecte “Entitle” sobre ecologia
política, que compta amb el finançament del programa
Marie Curie de la Unió Europea. El projecte està
coordinat per l’ICTA de la Universitat Autònoma de
Barcelona i compta també amb la col·laboració de vuit
universitats i dues ONGs. Com a part d’ENTITLE,
l’investigador a ENT, Gabriel Weber, va participar a la
conferència TobeWell a Wageningen (Holanda), on va
presentar el seu estudi: “Climate change and
adaptation in the Catalan Pyrenees – impacts on
ecosystems and nature-based tourism”.

Conferències i activitats
CONFERÈNCIA A AVEIRO SOBRE TURISME RURAL I EL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE LA COMUNITAT LOCAL (ORTE)
Tipus d’acte: Conferència
Lloc i data: Aveiro (Portugal), del 5 al 7 de setembre 2013.
A càrrec de: Gabriel Weber
Breu descripció: Dins de la conferència ORTE sobre turisme rural i desenvolupament
sostenible de la comunitat local, l’investigador Gabriel Weber (ENT), vinculat al

projecte ENTITLE, va presentar el seu estudi sobre el canvi climàtic i l’adaptació a les
zones rurals - un cas d’estudi integrat del turisme d’hivern i l’agricultura de
muntanya a Catalunya.
Enllaç: http://cms.ua.pt/orte/

CURS D’ACTUALITZACIÓ EN GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Tipus d'acte: Curs semi-presencial
A càrrec de: Diversos experts
Lloc i data: Tarragona, 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2013
Breu descripció: Curs adreçat a personal de l’administració vinculat a les àrees de
medi ambient i residus, organitzat per la Diputació de Barcelona. Inclou una sessió
sobre fiscalitat, instruments econòmics i costos de la recollida que serà impartida per
Marta Jofra (ENT), el 22 d’octubre.
Enllaç: http://ves.cat/hnIm

Els twits del mes
@ENTmediambient Nuevo artículo "¿La enfermedad de Alzheimer está relacionada con
zonas altamente industrializadas?" http://bit.ly/1gtpk72 @MiquelOrtega
16 Setembre 2013 - 12:33
@Revista_Eco_Pol ¡Ya está aquí el nuevo número de la revista Ecología Política "los
bienes comunes"! http://ow.ly/nMqTb
9 Agost 2013 - 16:09
@miquelortega Me han publicado el atículo: Rethinking Study and Management of
Agricultural Systems for Policy Design. Disponible en:
http://www.mdpi.com/2071-1050/5/9/3858
16 Setembre 2013 - 10:37
@I_PuigVentosa To Paris to the kick-off meeting of the CEPRiE project on
environmental taxation: http://bit.ly/195KPfe
26 Setembre 2013 - 7:31
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

