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Crisi i el sector de l’energia
Juanjo Iraegui

L'actual crisi econòmica està arribant a límits difícils d'imaginar, sobretot en
moments en que es nedava en l'abundància. Les conseqüències estan sent
dramàtiques en molts sectors i per a la societat en general. La devaluació i retallades
ens fan retrocedir en un benestar, que durant uns quants anys s'havia impulsat
notablement, tot i que ara veiem que potser de manera artificial.
El sector de l'energia, també està patint aquestes conseqüències però en direcció
totalment oposada. Al contrari del que es podia pensar fa uns anys, caracteritzats per
un incompliment dels objectius marcats a l'Estat espanyol en matèria energètica i de
canvi climàtic, ara, amb ben bé sis anys de davallada econòmica, ja ens trobem en
disposició de complir aquests objectius.
Veiem algunes dades significatives. El consum d'energia primària de l'any 2012 es
situa en nivells del 2000, patint una disminució del 10%, des del seu màxim en el
2007. Les fonts energètiques que han reduït notablement la seva contribució han
estat el petroli i el gas natural. El consum de petroli per a ús final es va reduir per al
període 2007-2012 en un 26%. Les majors reduccions van correspondre a les
gasolines amb un 31% i els gasoils amb un 26%. Per la seva banda el consum de gas
natural s'ha reduït en un 19% per al període 2008-2012.
Hi ha qüestions molt interessants a analitzar sobre el que ha succeït fins ara en
l'actual model energètic, però també resulta encara més interessant veure com
evolucionarà per als propers anys, per no dir mesos. Estarem pendents i anirem
informant en detall.

La notícia del mes
La Fundació ENT crea la nova figura de fellow
La Fundació ENT ha decidit crear la nova figura del Fellow, que està pensada per

a crear un vincle formal amb investigadors consolidats d’altres institucions, així
com amb antics treballadors d’ENT que desitgin continuar la relació. L’objectiu és
reforçar la cooperació amb aquestes persones, en temes de recerca d’interès
comú.
La iniciativa de signatura d’acords amb nous fellows partirà per norma general de
la Fundació ENT. Els acords quedaran formalitzats per escrit i en ocasions podran
anar associats al desenvolupament d’un pla de treball concret, elaborat de comú
acord entre les parts.

Gabriel Weber, nou fellow a la Fundació ENT
Després de completar una satisfactòria etapa d’un any a ENT treballant en el
marc del projecte europeu ENTITLE, el Dr. Gabriel Weber s’ha incorporat com a
nou fellow a la Fundació ENT, inaugurant així aquesta nova figura.

Altres notícies
Des de Ent, s’ha obert un procés de selecció per cobrir un lloc de treball com a
tècnic en disseny i comunicació en el sector ambiental, la data límit de
presentació de candidatures és el proper 12 de novembre. Més informació a:
http://www.ent.cat/index.php/ca/qui-som/11-colmlabora-amb-ent

Publicacions
Presentació de l’estudi de costos PaP-contenidors
El proper 7 de novembre, en el marc de la jornada
sobre recollida porta a porta que tindrà lloc a Sant
Llorenç de Morunys, es presentaran les conclusions de
l’estudi comparatiu dels costos de gestió de residus en
els models porta a porta i en contenidors que ha dut a
terme la Fundació ENT a partir de les dades facilitades
per 81 municipis catalans. La publicació de l’informe
complet es podrà aconseguir des d’aquell mateix dia al
web de l’Associació de Municipis per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta www.portaaporta.cat.
Presentació del llibre “De residu a recurs”
El proper 4 de novembre l’Agència de Residus de
Catalunya presentarà el llibre “De residu a recurs; 20
anys de gestió de residus a Catalunya”. La Maria Calaf
Forn i l’Ignasi Puig Ventosa, d’ENT, hi han contribuït
amb dos capítols sobre pagament per generació i sobre
fiscalitat dels residus, respectivament. Donarem més
detalls en el proper enviamENT.

Projectes
Kick-off meeting del projecte CEPRiE
Els passats 26 i 27 de setembre se celebrà a París la
reunió inicial del projecte CEPRiE, que té per objecte
analitzar la fiscalitat de l’energia i formular propostes
de millora. El projecte abasta tota la Unió Europea,
però posarà especial èmfasi en Espanya i França. La
Fundació ENT és un dels socis del projecte, que lidera
Green Budget Europe (GBE).

El Pla de Prevenció de Residus de Cornellà de
Llobregat a debat

Després de la presentació del Pla de Prevenció de
Residus al Consell Municipal de Medi Ambient,
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha posat a
disposició de la ciutadania el document del pla per ferhi aportacions i suggeriments. El resum i un document
de presentació del Pla es troben ara disponibles al web
de l’Ajuntament i el període de recollida d’aportacions
es mantindrà obert fins el 3 de novembre.
Presentació de l’informe de Bogotà

El projecte d’assistència tècnica a l’Alcaldia de Bogotà
(Colòmbia) sobre gestió de runes entra a la seva fase
final.
Després de la visita de la delegació de l’Alcaldia a
Catalunya el mes de setembre, els socis del projecte
s’han posat a treballar en el document que recollirà les
recomanacions tècniques per al desenvolupament del
pla Escombros Cero, que serà presentat a l’Alcaldia de
Bogotà per membres de la Fundació ENT el proper 15
de novembre.
Amb aquesta presentació es completaran totes les
activitats previstes en el projecte, que està finançat per

la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria 2012
de projectes de cooperació al desenvolupament.
Publicació de
d’aprofitament
circuits curts

5 vídeos sobre experiències
d’excedents
alimentaris
en

Una escola de Lleida que canalitza els àpats sobrants
del menjador escolar cap a un servei de distribució
d’aliments a persones en risc d’exclusió, l’experiència
de l’obrador de l’Associació Agroecològica de Gallecs en
l’aprofitament d’excedents de l’horta per fer-ne tot
tipus d’elaborats, el Plat de Gràcia i els seus àpats
populars d’aliment transformador i la canalització
d’excedents d’un supermercat cap a una entitat de la
Barceloneta.
Aquestes
5
iniciatives
són
les
protagonistes del recull d’experiències d’aprofitament
d’excedents alimentaris en circuits curts que recull el
projecte “Malbarates o aprofites?”. Els audiovisuals
s’han fet en col·laboració amb la productora audiovisual
Transformafilms.
Trobareu tots els vídeos al següent enllaç:
http://ves.cat/hqk3. A continuació us adjuntem
imatges i enllaços de cada un dels vídeos.
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Jornada “Experiències ciutadanes d’aprofitament de
menjar” (6 de novembre). Més informació a
l’apartat de Conferències i activitats.
Dinar
de
sobrats:
àpat
popular
solidari
d’aprofitament (9 de novembre al Poblenou)
2a edició Fotoconcurs #jonollenço de consells i
receptes per aprofitar millor els aliments

Fons Europeu Marítim i de la Pesca
La Fundació ENT forma part d’OCEAN2012, una
plataforma orientada a aconseguir una reforma de la
política pesquera comú sostenible i justa. El Parlament
Europeu el dia 23 d’octubre es va posicionar sobre el
fons europeu marítim i de la pesca. Aquí hi ha la nostra
anàlisi:
http://ocean2012.es/2013/10/23/elparlamento-europeo-vota-a-favor-de-mejorar-larecoleccion-de-datos-el-control-y-la-aplicacion-de-lanormativa/

Suport a l’organització
economia verda

de

la

jornada

sobre

La Fundació Fòrum Ambiental està organitzant per al
proper 28 de novembre una jornada titulada:

“Fiscalidad Ambiental e Instrumentos de Financiación
de la economía verde”. ENT ha estat prestant suport en
la definició del programa. Més informació:
http://www.forumambiental.org/fiscalitat.html
Presentació del Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES) a Santa Margarida i els Monjos
El passat 29 d’octubre de 2013 ENT va presentar el
resultat
de l’inventari d’emissions i el pla d’acció
davant de l’equip de govern de Santa Margarida i els
Monjos. L’objectiu, pel 2020 és el de reduir les
emissions per càpita de CO2 equivalent en un 20%
respecte aquelles de l’any 2005. S’han presentat un
total de 38 mesures per assolir l’objectiu. Properament
l’Ajuntament l’aprovarà per Ple i estarà disponible per
tots els ciutadans.

Conferències i activitats
Experiències ciutadanes d’aprofitament de menjar
Tipus d’acte: Jornada
A càrrec de: Jordi Giró (CONFAVC), Alfons López (Espai
Ambiental), Esther Vivas (Especialista en polítiques
agràries), Virgínia Vallvé (Ajuntament de Cornellà de
Llobregat), Pura Velarde (Confederació d’Associacions
de Veïns de Cornellà), Alba Alvarez (El PLAT de Gràcia),
Marina Duñach (Associació Agroecològica de Gallecs),
Gemma Safont (Consorci de l’Espai Rural de Gallecs),
Maria Mestre (Fundació ENT)
Lloc i data: Seu de la CONFAVC (Doctor Aiguader 8,
Barcelona), 6 de novembre de 2013, 18:00h.
Més informació i inscripcions: http://ves.cat/hps3
Organitza: Fundació ENT i Espai Ambiental
Amb la col·laboració de: Departament de Territori i
Sostenibilitat, CONFAVC

Jornada sobre la recollida porta a porta i la prevenció de residus municipals a
Catalunya
Tipus d'acte: Jornada
Lloc i data: Sant Llorenç de Morunys, 7 de novembre de 2013.
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/q5Kn9
Organitza: Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a
Porta, Fundació ENT, Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i Agència de Residus
de Catalunya.
Encuentro REINNOVA de entes locales y gestión de los residuos
Tipus d'acte: Participació com a ponent al taller “Aspectos prácticos de fiscalidad
ambiental en el ámbito de los residuos”.
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Data: 27 de novembre de 2013.
Breu descripció: En el marc del congrés REINNOVA 2013 s’organitza aquesta

jornada que combina tallers amb aportacions institucionals que adreçaran diversos
dels reptes de les administracions locals responsables del servei.
Organitza: Fundació Fòrum Ambiental.
Enllaç: http://reinnova.es/?page_id=182
Expert meeting about re-industrialisation of European cities
Tipus d'acte: Workshop
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Lloc i data: Brussel·les (Bèlgica), 17 d’octubre de 2013.
Organitza: Green European Foundation.
Green Taxation and Emissions Trading. Making Market-Based Instruments Work
Tipus d'acte: Congrés
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Lloc i data: Winterthur (Suïssa), 24 d’octubre de 2013.
Organitza: Green Budget Europe.
Enllaç: http://ves.cat/hpuH
¿Residuo o recurso? La construcció social del significado
Tipus d'acte: Taula rodona en el context del Congrés Internacional de Psicologia
Ambiental
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Lloc i data: Barcelona, 25 d’octubre de 2013.
Enllaç: https://psicoamb2013.wonference.com/ca/base/event/index/id/294

Els twits del mes
@ENTmediambient ENT obre oferta de feina de comunicador a temps parcial. Límit
acceptació candidats 12-Nov http://t.co/zJoeFylfWf 28 d’octubre 13 - 5:59 am
@Revista_Eco_Pol Apoyo de Vandana Shiva a los campesinos de Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=t3zCkfWUoxg 15 octubre 2013 - 3:12 pm
@miquelortega Los 30 de ártico de greenpeace siguen encarcelados bit.ly/1fEZOPX
Necesitamos tu firma bit.ly/17JVNAY! 17 d’octubre 2013 - 12:51
@I_PUIGVENTOSA
Ecologic/Eclareon for DG Clima: Environmental taxation: Spain ranking last in the EU
with 1.6% of GDP, p. 9. http://ow.ly/pos5G
2 d’octubre 2013 - 9:45
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

