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Les males notícies ens inunden. De vegades fins i tot ens col·lapsen. Alguns polítics les deixen 

anar com qui no vol la cosa, aparentment inconscients (o insensibles) a les seves conseqüències; 

això sí, s'esforcen en fer-nos creure que no hi ha cap més remei que prendre les decisions que 

prenen.  

 

Fa un parell de setmanes el president Mas anunciava la congelació indefinida de les 

subvencions de la Generalitat. En aquest cas, però, la notícia anava acompanyada d'un anunci 

que a més d'un li devia posar els pèls de punta, però que alhora obre les portes a una 

oportunitat: la intenció del govern de maximitzar les taxes i tributs propis. A tal efecte el 

president anunciava que encarregaria un estudi al Departament d'Economia. 

 

Ben dissenyats, les taxes i tributs propis poden contribuir a la tan desitjada (per alguns) reforma 

fiscal ecològica, fent recaure les càrregues sobre els sectors que més contribueixen a la 

degradació de la biosfera. Si la mesura s'aplica amb criteris d'equitat, pujar les taxes no ha de 

ser necessàriament una proposta regressiva; i obre la porta a reduir la pressió fiscal (sovint 

excessiva) en d'altres activitats més beneficioses; a potenciar l'economia verda o a proveir-se de 

fons per a finançar projectes socials i actuacions de millora ambiental. Hi ha molt de camp per 

córrer, en aquest àmbit.  

 

Mentrestant, hi ha qui, suportant estoicament l'allau de males notícies, o fent-hi oïdes sordes 

(s'ha de tenir molt de fetge per mirar les notícies cada dia), aconsegueix capgirar la truita per fer 

de la necessitat virtut. No només les administracions, que fan el mateix (o més, a causa de les 

necessitats majors) amb menys recursos, sinó que hi ha una creixent efervescència de projectes 

promoguts per col·lectius ciutadans imaginatius i innovadors (socialment). 

 

Moltes d'aquestes iniciatives pertanyen a la família del "co": co-housing, co-working, cotxe 

compartit, consum col·laboratiu, co-finançament amb micro-aportacions individuals,... (el web 

www.consumcollaboratiu.com n'aplega més de 100). Al cap i a la fi del que es tracta és de fer-

nos la vida més fàcil (i potser d'obtenir uns ingressos extra) traient més suc a les coses 

(rendibilitzar els actius en benefici de tercers, com dirien els tertulians d’avui dia), a través 

d'aquest mecanisme tan vital de l'espècie humana que -diuen els historiadors- ha permès que 

haguem sobreviscut fins al dia d'avui: la cooperació. Una paraula que la publicitat i el 

màrqueting gairebé havien aconseguit esborrar del diccionari a base de potenciar l'individualisme 

extrem (sort de la crisi!).  

 

És temps també de bones notícies i d'innovació social.  

Cooperar o morir 
Marta Jofra Sora 

 

  

La notícia del mes 
Ocean2012: si Espanya només consumís peix propi, s’esgotaria el 25 de maig 
 

Madrid, 22 maig (EFE).- La plataforma d’organitzacions ecologistes pesqueres, Ocean2012, ha 

advertit avui que, en el cas que Espanya només consumís peix de subministrament propi, es 

quedaria sense aquest recurs en tres dies -el proper 25 de maig- i passaria a dependre del peix 

de la resta del món. 

Ocean2012 i el laboratori d’iniciatives i reflexió sobre el benestar econòmic real, New Economics 

Foundation (NEF) han presentat avui un informe sobre la dependència del sector pesquer a la 

Unió Europea. 

L’estudi analitza quin seria el “dia de la dependència del peix”, el següent després d’esgotar els 

recursos pesquers d’una regió, que en el cas del conjunt de la UE, aquesta organització ecologista  

fixa pel proper 6 de juliol. 

En el cas d’Espanya, segons destaca l’informe, al ritme actual es consumeix tot el peix en el 

primer terç de l’any, el que significa que més de la meitat del peix consumit en aquest país arriba 

de fora de la UE. 

Promoure el consum responsable dins i fora de la UE, a més de dissenyar un sistema on es 

fusionin rendibilitat i respecte al medi ambient, són requisits que s’haurien d’incloure dins la nova 

Política Pesquera Comuna que s’aprovarà enguany, segons Ocean2012 i NEF. 

D’acord amb les xifres de la Comissió Europea recollides en aquest informe, el ritme d’extracció 

de peix d’aigües europees és més ràpid que la seva capacitat de regeneració. 

El coordinador polític d’Ocean2012, Miquel Ortega, ha explicat a Efeverde que cada any la Unión 

Europea perd 3.000 milions d’euros en concepte de mala gestió dels stocks (la diferència entre la 

pesca actual i la capturada sota criteris de bona gestió). 

Segons Ortega, una política de bona gestió requereix, en un primer moment, “disminuir la pressió 

pesquera” per tal que el recurs es recuperi. 

El 82 per cent dels stocks del mar Mediterrani avaluats estan sobreexplotats, mentre que a l’Oceà 

Atlàntic aquesta xifra es situa en el 63 per cent. 

Malgrat que la sobreexplotació de caladors espanyols es troba estable, el “Dia de la dependència 

de peix” del conjunt de la UE, des de l’any 2000, cada vegada és més d’hora. 

Espanya és el cinquè país que més depèn del peix estranger, per darrera de Portugal, Alemanya, 

Itàlia i França. 

Més informació sobre la sobrepesca en aquest vídeo . 

 

Altres notícies: 
 
10a Jornada de Prevenció de Residus 

Enguany se celebra la 10a Jornada de Prevenció de Residus. Tindrà lloc el 21 i 22 de novembre a 

Barcelona i els temes que s’abordaran són els següents:  

1.- Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) i prevenció de residus 

2.- Prevenció del malbaratament alimentari 

3.- Reutilització i preparació per a la reutilització 

4.- Eines per a la prevenció de residus en el món local 

 

Més informació al web: http://www.arc.cat/jornades/jornadaprevencio2012 

 

Revisió del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 

Ignasi Puig Ventosa (ENT) ha estat designat expert a la Comissió de revisió del Programa 

Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM 2009-2016). La revisió tindrà lloc els 

propers mesos i servirà per adaptar-lo al nou marc legal i a la nova situació econòmica, així com 

per incorporar les darreres dades de generació i gestió de residus. Més informació a: http://

ves.cat/bcCQ  

 

Publicacions 
 
 

   

Publicacions dins l’informe “Cambio Global España 2020/50. Consumo 
y estilos de vida” 

 
S’ha publicat l'informe: “Cambio Global España 2020/50. Consumo y estilos de 

vida”, on l'Ignasi Puig Ventosa (ENT) ha col·laborat i ha dirigit el capítol titulat: 

“Fiscalidad y otros incentivos económicos. ¿Promueven actitudes 

proambientales?”, i on el Jaume Freire González (ENT) ha escrit una tribuna 

d'opinió titulada: “Cambio tecnológico y consumo de recursos de los hogares”. 

Aquest informe ha estat impulsat pel Centro Complutense de Estudios e 

Información Medioambiental (CCEIM) i realitzat pel CRIC (Centre de recerca i 

informació en Consum), i s'emmarca dins el programa "Cambio Global en 

España 2020/50" (http://www.cambioglobal.es/). El podeu descarregar aquí: 

http://opcions.org/sites/default/files/pdf/InformeCambioGlobalConsumo.pdf 

Publicació de dos estudis 
 

El Ministeri d'Agricultura , Alimentació i Medi Ambient ha publicat al seu nou 

web de residus dos estudis que ens va encarregar el 2010: 

- Estudi sobre la de gestió dels residus en illes  

- Estudi sobre la gestió dels residus en zones rurals aïllades.  

 

Disponible l’estudi sobre CDR’s 
 

L'estudi “La puerta de atrás de la incineración. Análisis económico-ambiental 

de la utilización de combustibles derivados de los residuos (CDR) en España”, 

encarregat per Greenpeace a ENT, ja està disponible al web: 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/

cdr290512.pdf 

  
Publicacions actualitzades al web 
 

Hem portat a terme una actualització de l’apartat de publicacions de l’àrea de 

medi ambient i societat, et convidem a visitar-la al nostre web www.ent.cat i 

www.fundacioent.cat. Ara us podreu descarregar moltes de les publicacions 

realitzades.  

 

Entrevista a Radio Nacional de España 
 

El 16 de maig al programa “Españoles en la mar” de Radio Nacional de España, 

van entrevistar al Miquel Ortega (ENT) sobre la utilització i característiques del 

futur Fons Europeu Marítim i de Pesca. L’entrevista la podeu trobar 

íntegrament aquí a partir del minut 12:50. 

  
Projectes 

En marxa el mostreig dels residus de publicitat a Barcelona 
 
Ja hem començat el mostreig de publicitat rebuda a la bústia en 50 llars de 

Barcelona. Les llars s'han compromès a recollir la publicitat que els arribi a la 

bústia fins al 15 de juliol, tant la publicitat indiscriminada com la publicitat 

nominal. L'anàlisi de les mostres permetrà caracteritzar la publicitat i 

monitoritzar l'efecte de l'adhesiu "Publicitat no, gràcies" sobre la quantitat de 

publicitat rebuda. 

 

Ús i perspectives dels Combustibles Derivats dels Residus a Espanya 
 

El passat 29 de maig, Greenpeace va fer una roda de premsa per presentar 

l'estudi "La puerta de atrás de la incineración. Análisis económico-ambiental 

de la utilización de combustibles derivados de los residuos (CDR) en España" 

que ens va encarregar, l'objectiu del qual ha estat analitzar les perspectives 

d'utilització dels CDR a Espanya i l'impacte econòmic i ambiental que 

representen respecte d'altres opcions de gestió de residus. La presentació es 

va fer a la seu de Greenpeace a Catalunya i va comptar amb les intervencions 

d'Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya, Marta Jofra, 

d'ENT, i Julio Barea, responsable de la campanya de residus i energia de 

Greenpeace. L’informe el podeu trobar a http://www.greenpeace.org/espana/

Global/espana/report/contaminacion/cdr290512.pdf 

 

Prevenció del paper no envàs 
 
El passat 7 de maig vam fer una presentació de l'estudi "Diagnosi i propostes 

d’instruments per a la prevenció de la generació de residus de paper no envàs 

a Catalunya" a diversos tècnics de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

Es tracta d'un estudi que vam realitzar entre els mesos de maig de 2011 i 

febrer d'enguany, per encàrrec de l'ARC. L'objectiu d'aquest projecte ha estat 

l'elaboració de propostes de prevenció del paper no envàs a Catalunya a partir 

d'una diagnosi de la generació d'aquest residu, de l'anàlisi de les principals 

normatives aplicables en aquest àmbit (en particular la Llei 9/2000, de 7 de 

juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya), i de l'anàlisi 

d'experiències nacionals i internacionals de prevenció del paper no envàs. 

OCEAN2012 
 
En el marc de la nostra col·laboració amb la campanya per a la reforma de la 

política pesquera comuna OCEAN2012 (www.ocean2012.eu i 

www.ocean2012.es) hem estrenat twitter, et convidem a seguir tota 

l’actualitat sobre la reforma mitjançant l’adreça @ocean2012ES. 

 

MARIE CURIE EN ECOLOGIA POLÍTICA 

 
Properament farem una convocatòria, en el marc de la nostra participació al 

projecte ENTITLE (més informació sobre el projecte a 

www.politicalecology.eu), per a oferir una plaça per un post-doc durant un any 

a ENT que treballi en l’àmbit de l’ecologia política. Estigueu a l’aguait del 

nostre twitter @ENTmediambient per rebre tota la informació.  

 

RIO+20 
 
Del 20 al 22 de juny tindrà lloc la Cimera de Nacions Unides de Medi Ambient 

Rio+20, recorda que estem fent un seguiment de la cimera mitjançant el web 

rio20uab.cat i el twitter @rio20uab. Segueix-nos si et vols mantenir actualitzat 

dels principals temes tractats, i de les activitats que es portaran a terme a 

Barcelona. 

Conferències i activitats   Els twits del mes 
  

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA 

AVANZAR HACIA LA REDUCCIÓN Y EL 

RECICLAJE DE RESIDUOS: 

TIPOLOGÍAS, VENTAJAS E 

INCONVENIENTES. 

A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa 
Tipus d’acte: Xerrada a curs d’estiu 
Data: 27 de juny 
Lloc: Vitòria, organitzat per la Universitat 
del País Basc. 
Enllaç: http://bit.ly/jIXt8m 

 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa 
Tipus d’acte: Curs de 48 hores 

Data: Del 21 de maig al 1 de juny 
Lloc: Cuenca (Equador) 
Petita descripció: Assignatura en el Máster 
en gestión ambiental de la Universidad de 
Azuay. 
Enllaç: http://www.uazuay.edu.ec/ 

 

A CATALONIAN RESIDENCE FOR 
ELDERLY PEOPLE TESTS REUSABLE 
NAPPIES (UNA RESIDENCIA 
GERIÁTRICA PRUEBA LOS PAÑALES 

REUTILIZABLES) 
A càrrec de: Maria Calaf 
Tipus d’ acte: Jornada Tècnica del ADEME 
(Agencia del Medio Ambiente y Gestión de 
la Energía Francesa) 
Data: 20 de juny 2012 
Lloc: París 

Breu descripció: En el marc de la 
conferència final de la setmana europea de 
prevenció de residus (European Week for 
Waste Reduction), la ADEME organitza una 
sessió tècnica sobre l’ús de bolquers 
reutilitzables per les entitats locals. 

Enllaç: http//www2.ademe.fr/servlet/
getDoc?id=81285&p1=1&ref=17205 
 

 

 

   

@ENTmediambient 16 mayo - 3:13 pm 
La ecuación pesquera Maria Mestre http://
elpais.com/elpais/2012/05/11/
opinion/1336753527_524687.html vía 
@el_pais 

 

@ENTmediambient J. Freire (ENT) Effects 

of energy-saving technological change on 
energy consumption: assessing the rebound 
effect, p667 http://
www.societalmetabolism.org/aes2010/
BIWAES2010_Book.pdf 
 

@I_PUIGVENTOSA, 23 de mayo – 5:53 
am 
OECD: Petrol and diesel prices in Spain are 

amongst the lowest in OECD countries, as 
are its tax rates on vehicle fuels 
http://t.co/mt46n6Zy 
 

@MartaJofra 
Escenario de Energía 3.0 representa un 
ahorro de 200.000 millones de euros al año 
de aquí al 2050 respecto la tendencia. 

http://revolucionenergetica.es/ 

 

@Rio20uab Darrera versió del text en 

negociació http://wp.me/p2iV0f-4j  
 

@miquelortega Primeras conclusiones del 
Comité de Pesca del Parlamento Europeo de 
hoy http://wp.me/pOYnW-ds 
 

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.  
 

Podeu trobar informació de com fer-ho a la nostra web: www.ent.cat o enviant un correu  
electrònic a info@ent.cat  
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