
Fundació ENT
C/ Josep Llanza, 1-7, 2n 3a
08800 Vilanova i la Geltrú
+34 93 893 51 04
info@ent.cat | www.ent.cat

MEMÒRIA 
ANUAL
2022



2



3

RESUM

En revistes científiques i altres publicacions

Presentacions en congressos, jornades i curos

Dra. Irmak Ertör, Dr. Santiago Gorostiza, Dra. Marien González i Dr. Gabriel Weber

Estades de recerca d’Irene Castells i Sergi Chapatte

Residus

Economia i medi ambient

PROJECTES

Energia i canvi climàtic

Medi marí

Ecologia política

4

2

1

1

1

Fellows

Col·lectius

EQUIP I XARXA

4

7 Col·lectius, organitzacions o iniciatives en els quals participem

Catalunya

 
Europa

2

3

Publicacions

Presentacions

RECERCA

Internships

8

13

2

Convenis2 Convenis de col·laboració per impulsar la recerca

Treballadors/es17



4

RESIDUS
La generació de residus s’ha convertit en un 
problema principal en les nostres societats. 
Volem aportar idees que permetin anar a l’arrel, 
focalitzant els aspectes preventius i millorant 
substancialment els resultats de recollida selectiva.

ECONOMIA I MEDI AMBIENT
La desatenció del sistema econòmic a les qüestions 
ambientals suposa grans afectacions ecològiques. 
Apliquem l’anàlisi econòmica en àmbits diversos 
(aigua, energia, residus, canvi climàtic, territori o 
biodiversitat) i dissenyem l’aplicació d’instruments 
de política econòmica ambiental.

MEDI MARÍ
Un gran repte de la nostra societat és aconseguir
un medi marí en bon estat ecològic. Ens centrem 
principalment en l’àmbit de la pesca, l’aqüicultura 
i l’economia blava, on hem realitzat diversos 
projectes i recerques a diferents escales

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
L’energia és la base del nostre funcionament. 
L’actual model energètic presenta nombrosos 
impactes ambientals i socials negatius. Treballem 
per assolir un nou model energètic basat en l’ús 
eficient de l’energia i en les energies renovables.

ECOLOGIA POLÍTICA
Des de la justícia ambiental impulsem projectes per 
resoldre problemàtiques ambientals que serveixin 
per aconseguir, al mateix temps, una economia i 
unes polítiques socialment més justes.

Som un equip multidisciplinar de professionals 
agrupats amb la voluntat de treballar per 

aconseguir una societat més justa i respectuosa 
amb el medi ambient.

Les nostres activitats se centren a desenvolupar 
projectes amb un alt component d’innovació, amb 
la voluntat de contribuir a la transformació social. 
Totes elles estan orientades per la nostra visió i 
missió:

VISIÓ 

Una societat ecològicament sostenible i 
socialment justa.

MISSIÓ
Contribuir a la transformació social a través de 
l’execució de projectes innovadors i/o socialment 
rellevants en l’àmbit del desenvolupament 
sostenible, i la comunicació dels seus resultats.

1 
OBJECTIUS

2 ÀREES 
   DE TREBALL

https://ent.cat/residus/
https://ent.cat/economia-mediambient/
https://ent.cat/medi-mari/
https://ent.cat/energia-canviclimatic/
https://ent.cat/ecologia-politica/
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L’organització i estructura de la Fundació ENT 
consta del Patronat, l’equip de gestió i treball, i 

col·laboracions sota la figura de Fellowships.

El 2022 el Patronat ha estat format per quatre 
membres, persones físiques, de les quals 
exerceixen com a President, Juanjo Iraegui 
Navarro i com a Secretari, Ignasi Puig Ventosa. 
El Patronat constitueix el màxim òrgan de govern 
institucional de la Fundació, i té la competència 
de definir, seguir i vetllar pel complimient dels 
objectius fundacionals. El Patronat estableix 
l’estratègia de la Fundació ENT a curt i mitjà 
termini, marc a partir del qual es desenvolupa tota 
l’activitat de la Fundació. 

L’equip de treball de la Fundació ENT consta de 
17 persones i durant l’any 2022 també va comptar 
amb la col·laboració de quatre “Fellows”, que van 
realitzar activitats de recerca: Dr. Gabriel Weber 
(ESSCA, Bordeus), Dr. Santiago Gorostiza (Centre 
d’Histoire de Sciences Po, Paris), Dra. Irmak Ertör 
(Ataturk Institute, Istambul) i Dra. Marien González 
Hidalgo (Swedish University of Agricultural 
Sciences, Estocolm).

D’altra banda, cal destacar també que la Fundació 
ENT té vigents convenis de col·laboració amb 
dues universitats catalanes:

• Universitat de Barcelona (Departament 
d’Història Econòmica, Institucions, Política i 
Economia Mundial de la Facultat d’Economia 
i Empresa) fins al 2023 per afavorir l’activitat 
investigadora, de transmissió i transferència de 
coneixements i d’acompanyament formatiu a les 
àrees d’economia ecològica i ecologia política.

• Universitat Autònoma de Barcelona (Institut 
de Ciència i Tecnologia Ambiental) fins al 2023 
pel qual el membre de la Fundació ENT Miquel 
Ortega és “Investigador vinculat Universitari” del 
Grup de Recerca Economia Ecologica a l’ICTA-
UAB.

3 
EQUIP I XARXA

La Fundació ENT ha participat en diferents 
projectes col·lectius de forma estable:

MEDREACT
Iniciativa conjunta a través de la qual portem a terme 
projectes marins a la Mediterrània. A MedReAct 
participen entitats i membres de Grècia, França, Itàlia 
i Espanya. La seva missió és catalitzar accions per a la 
recuperació dels ecosistemes marins garantint-ne un ús 
just i responsable a llarg termini. 

SEAS AT RISK
Àmplia coalició d’ONG ambientals europees que promou 
polítiques ambicioses per a la protecció marina a nivell 
europeu i internacional. L’àmbit de treball d’aquesta 
coalició abasta camps tan diversos com les àrees 
marines protegides, governança marítima, pesca i 
aqüicultura, transport marítim i crisi climàtica, deixalles 
marines o, entre d’altres, l’impacte de la mineria d’aigües 
profundes. Miquel Ortega (Fundació ENT) forma part del 
seu consell executiu.

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA
Som membres d’aquesta organització sense ànim de 
lucre constituïda per entitats, institucions i persones que 
volen impulsar el desenvolupament de la custòdia del 
territori i la conservació a Catalunya. La XCN creu en 
la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat 
civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la 
conservació del territori.

ASSOCIATION OF CITIES AND REGIONS
FOR SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT
Xarxa internacional de ciutats i regions que 
comparteixen l’objectiu de promoure una gestió 
sostenible dels recursos i accelerar la transició cap a 
una economia circular en els seus territoris i més enllà. 
L’economia circular exigeix la cooperació entre tots 
els actors i ACR+ està oberta a altres actors clau en el 
camp de la gestió dels recursos, com ONGs, institucions 
acadèmiques, consultories o organitzacions privades.

https://ent.cat/qui-som/
https://ent.cat/fellows/
https://medreact.org/
https://seas-at-risk.org/
http://www.xct.cat/ca/index.html
https://acrplus.org/en/
https://acrplus.org/en/
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H em dut a terme projectes a diverses escales 
(local, regional, estatal i europea) i per a 

una gran varietat de clients en els diferents 
àmbits de treball. Duem a terme projectes 
principalment relacionats amb el desenvolupament 
i implementació de polítiques públiques, centrant-
nos en l’àmbit de l’elaboració, l’anàlisi i la gestió de 
les mateixes.

Aquí hi ha un resum dels més destacats del 2022:

H2020 BIOCIRCULARCITIES: EXPLORING THE 
CIRCULAR BIOECONOMY POTENTIAL IN CITIES

Finançat pel BBI JU - Comissió Europea

Té com a objectiu donar suport al desenvolupament del 
marc regulador i fulls de ruta innovadors alineats amb 
els principis de la bioeconomia circular, centrats en els 
“residus de base biològica” i basats en la co-creació 
de coneixement gràcies a processos participatius amb 
múltiples actors.

PROPOSTES D’ADAPTACIÓ MUNICIPAL A ESCENARIS 
DE MENOR DISPONIBILITAT DE RECURSOS BÀSICS, 
ENERGIA I DE PLAUSIBLE COL·LAPSE ECOSOCIAL

Encarregat per l’Ajuntament de Mataró

Consistí en fer una revisió de municipis que hagin 
elaborat estratègies o accions d’adaptació a escenaris 
de menor disponibilitat de recursos bàsics, energia 
i de plausible col·lapse ecosocial. A partir d’aquesta 
exploració i del coneixement de les polítiques municipals 
a Mataró, es va plantejar l’elaboració d’un Pla de 
contingència per afrontar possibles escenaris de manca 
de recursos i d’un document de propostes per afavorir i 
augmentar la capacitat d’adaptació i resiliència.

H2020 DECISIVE: DECENTRALIZED MANAGEMENT 
SCHEME FOR INNOVATIVE VALORIZATION OF URBAN 
BIOWASTE

Finançat per la Comissió Europea

El projecte proposava canviar el present metabolisme 
urbà per a la matèria orgànica, l’energia i els residus 
biològics cap a una economia més circular i avaluar 
l’impacte d’aquests canvis en tot el cicle de gestió de 
residus. Per tant, el desafiament era passar d’una “caixa 
gris” urbana a una organització cooperativa de les xarxes 
intra i peri-urbanes que permetès la valorització local i 
descentralitzada dels residus orgànics.

EL MALBARATAMENT ALIMENTARI EN L’ÀMBIT DE LA 
PESCA A CATALUNYA

Encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya

Aquest projecte preten donar visibilitat al malbaratament 
alimentari en l’àmbit de la pesca i dur a terme diverses 
accions que permetin conscienciar a la ciutadania i resta 
d’actors implicats en la cadena productiva, sobre la 
importància de reduir el malbaratament en aquest àmbit. 

LIFE BIOBEST

Finançat per la Comissió Europea

El projecte LIFE BIOBEST pretén potenciar una millora 
significativa dels sistemes de recollida i tractament de 
bioresidus, i conseqüentment de la quantitat i puresa 
del material d’entrada a planta, reduint les pèrdues de 
procés i afavorint la seva conversió en compost i digestat 
d’alta qualitat. El consorci LIFE BIOBEST està liderat per 
la Fundació ENT i està integrat per Consorzio Italiano 
Compostatori, ACR+, European Compost Network i Zero 
Waste Europe. És un LIFE Preparatory Project de 2,5 
anys.

4 
PROJECTES

D’altra banda, més enllà del projectes externs, la Fundació ENT 
impulsa un seguit de projectes propis que trobaràs en els 

propers apartats

https://ent.cat/biocircularcities/
https://ent.cat/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/el-malbaratament-alimentari-en-lambit-de-la-pesca-a-catalunya/
https://ent.cat/life-biobest/
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64 NUEVOS PACTOS VERDES
Desembre 2022

La crisi ecològica, l’emergència climàtica, la forta 
mobilització social antisistèmica i la pandèmia han 
transformat les relacions geopolítiques globals i provocat 
una gran pressió política per emprendre accions 
globals amb compromisos per reduir les emissions 
de carboni i reemplaçar els combustibles fòssils per 
altres fonts denergia alternativa. Aquests esforços han 
estat emmarcats a través dels anomenats Green New 
Deals (GND), o Nous Pactes Verds que, teòricament, 
eren cridats a ser el marc estratègic per abordar la 
transformació necessària de l’economia lliure de carboni.

63 INTERDEPENDENCIA 
Y VIDA EN COMÚN 
Juny 2022

Analitza la construcció col·lectiva en les lluites 
contra la dinàmica expansiva del capital. Hi prenen el 
protagonisme les relacions d’interdependència per 
articular opcions de vida digna. El número visibilitza 
lluites que, des de latituds tan diverses com Abya Yala, 
Europa o Rojava, defensen un conjunt d’àmbits materials 
i simbòlics que produeixen el que és comú en enfortir 
vincles socials, afectius i ecològics.

La revista “Ecología Política. Cuadernos de 
debate internacional”, de periodicitat semestral, 

és una revista d’àmbit internacional que reflecteix 
el debat existent entorn dels temes ecològics, 
posant especial èmfasi en els conflictes ambientals. 
Referent per activistes i acadèmics de l’àmbit del 
medi ambient a Espanya i Llatinoamèrica des de 
la seva fundació el 1991, des de 2013 la coediten 
la Fundació ENT i Icaria editorial. Des de 2006 
coordinem el secretariat tècnic de la revista. El 2021 
el grup d’Ecologia Política de CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales) va sumar-se 
a coeditar la revista.

El 2022 es van publicar els següents números:

5 REVISTA
    ECOLOGÍA POLÍTICA

El 2022 també es van alliberar dos números, fins 
aleshores només disponibles per a subscriptores i 
subscriptors:

www.ecologiapolitica.info

62 PANDEMIAS Y CRISIS CIVILIZATORIA
Desembre 2021

Pandèmia no és només aquella malaltia que s’expandeix 
topogràficament, sinó també la metàfora idònia per 
entendre l’avenç dels patrons de poder que s’afermen 
a les narratives de la modernitat, del capitalisme, del 
patriarcat i de la colonialitat. El número explora la 
relació intrínseca entre el desenvolupament d’un sistema 
econòmic insostenible, que va més enllà dels límits físics 
del planeta, i la destrucció de la vida sobre aquest.

61 CUERPOS Y FRONTERAS 
CONTRA EL CAPITAL 
Juny 2021

El número pretén visibilitzar els conflictes i resistències 
front l’avanç del capitalisme i del procés de 
repatriarcalització dels cossos-territoris-terra sobre 
els territoris “frontera” del Sud Global. La publicació 
analitza les resistències dels pobles amb diversos graus 
d’organització i amb un protagonisme de les dones i 
les dissidències sexuals, que són subjectes clau en el 
sosteniment i la defensa de la vida.

https://www.ecologiapolitica.info/
https://www.ecologiapolitica.info/
https://www.ecologiapolitica.info/?product=61-fronteras-y-cuerpos-contra-el-capital
https://www.ecologiapolitica.info/producte/62-pandemias-y-crisis-civilizatoria/
https://www.ecologiapolitica.info/producte/63-interdependencia/
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L’Observatori de la fiscalitat dels residus va 
néixer el 2018 amb la voluntat de realitzar un 

seguiment continuat dels instruments de fiscalitat 
dels residus dins de l’estat espanyol. El nostre 
objectiu és impulsar la utilització de les eines 
fiscals per finançar i incentivar una millor gestió 
dels residus. 

Es tracta d’un portal web que compta amb 
continguts en matèria de taxes de residus, 
sistemes de pagament per generació i impostos 
autonòmics sobre l’abocament o la incineració. 
Aquests continguts es van actualitzant amb la 
incorporació de nous estudis i instruments. A més, 
inclou informes sobre casos d’interès que puguin 
servir de referència a les administracions públiques 
que vulguin adoptar-los, així com un apartat amb 
nombroses publicacions tècniques i científiques 
sobre fiscalitat dels residus. El portal està 
disponible en català i castellà. Part dels continguts 
estan també disponibles en anglès.

Aquest any s’hi han publicat els estudis sobre 
taxes de residus 2022, l’estudi comparatiu entre 
2015-2022 i s’hi han introduït noves dades i 
informacions, en particular, s’ha actualitzat 
l’inventari d’impostos sobre l’abocament i la 
incineració de residus a Espanya.

6 OBSERVATORI DE LA   
    FISCALITAT DELS RESIDUS

LAS TASAS DE RESIDUOS EN ESPAÑA 
2022

En la seva realització, s’han analitzat les taxes 
domiciliàries i comercials de 125 municipis, incloses totes 
les capitals de província. Aquest estudi dona continuïtat 
a anàlisis anteriors realitzades amb dades de 2015, 2018, 
2019, 2020 i 2021.

www.fiscalitatresidus.org

Durant el període de juliol a desembre de 2022, la Fundació ENT 
comptà amb la incorporació de Irene Castells gràcies a una 

subvenció destinada a la contractació en pràctiques de persones 
joves en situació d’atur. Subvenció impulsada pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu.

 
La seva dedicació se centrà en tasques de suport a la revista 

Ecología Política i l’Observatori de la fiscalitat dels residus.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE RESIDUOS 
EN ESPAÑA 2015-2022

L’informe realitza una anàlisi comparativa dels resultats 
obtinguts entre 2015 i 2022. Amb aquest objectiu, 
s’analitzen els principals indicadors utilitzats, tant a nivell 
qualitatiu com a nivell quantitatiu, aportant un registre 
de l’evolució de les taxes de residus a Espanya.

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
https://www.fiscalitatresidus.org/
https://www.fiscalitatresidus.org/
https://www.ecologiapolitica.info/
https://www.fiscalidadresiduos.org/wp-content/uploads/2022/12/Tasas_2022.pdf
https://www.fiscalidadresiduos.org/wp-content/uploads/2022/12/Evolucion-Tasas-2015-2022.pdf
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És un projecte de comunicació multiplataforma 
que neix l’any 2019 a iniciativa de la Fundació 

ENT per facilitar informació de qualitat, rellevant 
i fàcilment comprensible sobre la contaminació a 
Barcelona.

És una iniciativa de transferència d’informació 
científica, tecnològica i social, dirigida a col·lectius i 
persones amb un cert coneixement o interès previ 
en l’àmbit de la contaminació: periodistes, gestors, 
tècnics, polítics, professionals de l’àmbit marí i 
membres d’entitats sense ànim de lucre, entre 
d’altres.

En el seu any i mig d’existència s’ha convertit en un 
punt de referència per als mitjans de comunicació 
i actors socials a la ciutat interessats en aquesta 
temàtica.

PRINCIPALS ÀMBITS DE COBERTURA

• Contaminació atmosfèrica local
• Canvi climàtic
• Soroll
• Altres fonts de contaminació (residus sòlids, 

químics, contaminació electromagnètica, etc.)

7 CONTAMINACIÓ     
    BARCELONA

ANUARI DE LA CONTAMINACIÓ A 
BARCELONA 2021

La iniciativa té la voluntat de facilitar informació de 
qualitat i actualitzada de la situació de la contaminació 
a la ciutat, assenyalant la tendència dels principals 
contaminants i les principals fites de l’any.

Amb més de 30 gràfics, l’anuari (publicat el gener de 
2022) revisa tant els nivells de contaminació com les 
principals fonts contaminants i avança les principals fites 
esperables per l’any 2022. 

www.contaminacio.barcelona

https://contaminacionet.files.wordpress.com/2022/01/anuari-contaminacio-2021-1.pdf
https://contaminacionet.files.wordpress.com/2020/01/anuari-contaminacic3b3-bcn_2019.pdf
https://contaminacionet.files.wordpress.com/2020/01/anuari-contaminacic3b3-bcn_2019.pdf
https://www.fiscalitatresidus.org/
http://www.contaminacio.barcelona
https://contaminacio.barcelona/
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Projecte de comunicació impulsat per la 
Fundació ENT que neix per facilitar informació 

de qualitat, rellevant i fàcilment comprensible sobre 
les principals problemàtiques socioambientals 
marines del mediterrani espanyol.

És una iniciativa multiplataforma de transferència 
d’informació científica, tecnològica i social, dirigida 
a col·lectius i persones amb un cert coneixement o 
interès previ en l’àmbit marí: periodistes, gestors, 
tècnics, polítics, professionals de l’àmbit marí i 
membres d’entitats sense ànim de lucre, entre 
d’altres.

PRINCIPALS ÀMBITS DE COBERTURA

• Biodiversitat
• Contaminació
• Canvi climàtic
• Món pesquer
• Cultura marítima
• Dones en la mar

CANALS DE COMUNICACIÓ

• Web: www.infomediterranea.es Una pàgina web amb 
articles d’anàlisi, podcasts, infografies redactats per 
l’equip de el projecte, pensada per ser un punt de 
referència d’informació de qualitat, rellevant i fàcilment 
comprensible dels principals temes socioambientals 
marins de la Mediterrània espanyol.

• Twitter: @infoMediter La via per mantenir actualitzat 
de les nostres novetats i de les notícies que es 
considerin d’interès vinculades a les temàtiques 
tractades, i interrelacionar-se amb altres usuaris.

• Podcast: anchor.fm/infomediterranea Entrevistes, 
debats, per disposar de la millor informació quan es 
vulgui, sense haver de llegir. Amb la disponibilitat dels 
arxius en plataformes com Spotify, Apple Connect, 
Google Podcast i altres.

8 INFO 
    MEDITERRÁNEA

www.infomediterranea.es

https://infomediterranea.es/
https://www.fiscalitatresidus.org/
http://www.infomediterranea.es
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La recerca és part essencial de les activitats 
d’ENT. L’aposta cap a la innovació de molts 

dels nostres projectes, i la rellevància dels 
resultats, la demostrem principalment mitjançant 
la participació en projectes de R+D+i, la difusió 
dels resultats en publicacions de prestigi i 
la participació en congressos. A més a més, 
internament portem a terme una avaluació del 
nivell d’innovació de cadascun dels projectes.

• Publiquem els resultats de les nostres 
investigacions i projectes en revistes tècniques 
i científiques d’àmbit nacional i internacional, 
llibres, informes i pàgines web.

• Organitzem i participem en conferències, 
congressos i tallers.

• Coordinem col·leccions de publicacions 
d’innovació ambiental.

En aquest sentit, el 2022 es van dur a terme dues 
estades de recerca a la Fundació ENT per part de:

Irene Castells Rey
Estudiant d’Economia a la Universitat de Barcelona. 
Els seus principals àmbits d’interès són les polítiques 
de gestió del medi ambient i el canvi climàtic. Donà 
suport a l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus i a 
la revista Ecología Política.
La seva incoroporació fou gràcies a una subvenció 
destinada a la contractació en pràctiques de 
persones joves en situació d’atur. Subvenció 
impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i finançada pel Fons Social Europeu.

Sergi Chapatte Coromina
Ambientòleg especialitzat en gestió i conservació del 
territori. Donà suport a l’equip d’edició de la revista 
Ecología Política i a l’Observatori de la Fiscalitat dels 
Residus.
La seva incorporació fou gràcies al Programa de 
Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

9 PUBLICACIONS 
    I RECERCA
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Bastari, A., Mascarell, Y., Ortega, M., Coll, M. (2022) Local 
fishers experience can contribute to a better knowledge 
of marine resources in the Western Mediterranean Sea. 
Fisheries Research, 247, 106222. 

Tiwari, A., Campos, L., Lucy, F. E., Gharbia, S. (2022) 
Building Climate Resilience in Coastal City Living Labs 
Using Ecosystem-Based Adaptation: A Systematic 
Review. Sustainability, 14(17), 10863.

ALTRES PUBLICACIONS

Puig, I., Pellicer, P., Castells, I. (2022) La situación de las 
tasas de residuos en España 2022. CONAMA 2022.

Ortega, M., Chaparro, L. et al. (2022) “La pesca y la 
acuicultura en España” dins: Varis Autors Libro blanco 
de la alimentación sostenible en España. Fundación 
Alternativas i Fundación Carasso. 

Chaparro, L. (2022) La importancia de proteger los 
fondos marinos del Delta del Ebro. EFE Verde

Puig, I., Pellicer, P., Castells, I. (2022) Los instrumentos 
económicos y fiscales en la Ley de Residuos. RETEMA, 
237: 22-23.

Llabrés Payeras, A., Puig Ventosa. I. (2022) Elaboración 
de un modelo de tasa municipal sobre los residuos 
comerciales. Documentos – Instituto de Estudios 
Fiscales, 3.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://ent.cat/la-fiscalidad-en-el-proyecto-de-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados/
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2022/CT%202022/10008074.pdf
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2022/CT%202022/10008074.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://efeverde.com/la-importancia-de-proteger-los-fondos-marinos-del-delta-del-ebro-por-lydia-chaparro-fundacion-ent/
https://efeverde.com/la-importancia-de-proteger-los-fondos-marinos-del-delta-del-ebro-por-lydia-chaparro-fundacion-ent/
https://www.retema.es/revista-digital/marzo-abril-7
https://www.retema.es/revista-digital/marzo-abril-7
https://www.retema.es/revista-digital/marzo-abril-7
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
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APORTACIONS EN JORNADES I CURSOS

21 febrer | Maria Calaf | Jornada “L’alimentació blava 
sostenible a Catalunya”. MedCities

26 abril | Ignasi Puig | Seminari sobre l’impacte de la 
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular: “El papel de las entidades locales en 
la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular: objetivos y obligaciones”. Centro 
internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-
CIEMAT) i Foro de Intercambio de Conocimiento sobre 
residuos y economía circular (FIREC)

13 juny | Ignasi Puig | II Reunión do Foro Galego Local de 
Economía Circular – Incidencia da nova Lei de Residuos nas 
EELL: “Boas prácticas e experiencias en materia de taxas 
municipais con criterios de pago por xeración”. Fiscalidade, 
planificación e prevención dos residuos. Federación Galega 
de Municipios y Provincias

14 juny | Mar Riera | “Ciudad azul. El agua como elemento de 
vida“ Foro de las Ciudades. IFEMA Madrid

11 juliol | Luís Campos | Curs “La naturalización del entorno 
urbano e industrial”. Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

15 juliol | Rosaria Chifari | 11th International Workshop on 
Advances in Cleaner Production “Biocircularcities: Exploring 
the Circular Bioeconomy Potential in Cities. Aims, Methods 
and Preliminary Results”. IWCAP, Florència

30 setembre | Ignasi Puig | “A aplicación das taxas 
municipais no contexto da nova Lei de Residuos“ Congreso 
Concellos 20_30. Ajuntament de Carballo, Gestagua, 
Fegamp i Urbaser

10 octubre | Sergio Sastre | “Anàlisi de fluxos materials a 
Catalunya i Espanya i consideracions per avançar cap a una 
economia circular” Curs d’Economia circular del COAMB. 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

20 octubre | Ignasi Puig | “Balanç de costos i instruments 
fiscals” Curs de formació de tècnics municipals de residus 
del COAMB. Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

27 octubre | Ignasi Puig | “Identificación de potenciales 
incentivos para el fomento de Custodia del Territorio” 
Programa de fomento de la Custodia del Territorio para 
la conservación y el desarrollo sostenible de los espacios 
naturales protegidos de Andalucía. Junta de Andalucía

14 novembre | Ignasi Puig | Sessió “I això com es trasllada 
als ciutadans?: ordenances i taxes (justes) i problemàtiques 
per a la seva implantació”. 5a Jornada “Els municipis i la 
gestió de residus” Fundació Fòrum Ambiental i Diputació de 
Barcelona

17 novembre | Ignasi Puig | “Noves obligacions legals en 
matèria de taxes de residus i passos cap al pagament per 
generació” II Jornada tècnica sobre gestió de residus Eivissa. 
Consell Insular d’Eivissa

23 novembre | Ignasi Puig | Taula rodona “Residuos 
municipales. Iniciando el nuevo camino en la gestión de 
residuos (ST-34)” CONAMA 2022. Fundació CONAMA
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PENSAMENTS

Els PensamENTs són trobades obertes online en les 
quals convidem persones expertes en algun dels 
nostres camps d’expertesa o interés amb l’objectiu 
de debatre i avançar en diferents matèries. Aquest 
any 2022 hem realitzat 7 sessions:

Gener | Isabelle Anguelovski 
Universitat Autònoma de Barcelona
The Green City and Social Injustice

Febrer | Josep Maria Tost
Consultor
Reptes de la gestió de residus i recursos a Catalunya

Maig | Ignasi Puig 
Fundació ENT
Implicaciones de la Ley 7/2022 de residuos sobre las Haciendas 
Locales

Juny | Xavier Labandeira
Universidade de Vigo
Fiscalidad Ambiental en el Libro Blanco sobre la Reforma 
Tributaria

Setembre | Óscar Carpintero
Universidad de Valladolid
Macroeconomía ecológica y transiciones energéticas

Novembre | Lydia Chaparro i Míriam Galindo 
Institut de CIències del Mar - Fundació ENT
Malbaratament alimentari en productes de pesca

Desembre | Juan José Pernas 
Universidade da Coruña
El papel de las entidades locales en la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
y en el borrador de reglamento de envases

10 
ALTRES

L’ENVIAMENT

És el butlletí electrònic mensual d’ENT. Disponible 
en català, castellà i anglès (trimestral), on es 
publiquen les principals notícies i activitats d’ENT 
així com les darreres publicacions del seu equip, 
conferències, xerrades, etc. Aquest any hem enviat:

10 EnviamENT (català)

10 ENTvío (castellà)

4 sENT (anglès)

Disponibles AQUÍ 

APARICIONS ALS MITJANS (VÍDEO)

Tot seguit mostrem un recull de les principals 
aparicions de diferents membres de la Fundació 
ENT als mitjans de comunicació: 

Miquel Ortega | Programa “Bàsics” de Betevé parlant 
de l’Anuari de la contaminació a Barcelona 2021 Gener

Lydia Chaparro | Programa “El Far” sobre la gestió 
adaptativa i proactiva dels recursos marins Març

ALTRES COL·LABORACIONS

Exposició “Menja, actua, impacta” 
Des del novembre de 2021 fins al juliol de 2023 es pot 
visitar a El Prat de Llobregat l’exposició “Menja, actua, 
impacta”, organitzada per Demà i Fundesplai. L’objectiu 
de l’exposició és descobrir el gran impacte que el sistema 
alimentari actual té sobre la salut de les persones i del 
planeta. A l’exposició s’hi pot trobar la calculadora del 
Valor dels Aliments, impulsada per la Fundació ENT.

Mapa “Pam a Pam” d’Economia Social i Solidària
Des de 2021 la Fundació ENT forma part del mapa de la 
inciativa Pamapam. Pamapam és el mapa col·laboratiu 
de l’Economia Solidària a Catalunya, una eina per a 
la transformació social, on es mostren iniciatives que 
compleixen els criteris d’ESS per facilitar el consum 
responsable.

https://www.youtube.com/watch?v=sACQStQ45XU
https://www.youtube.com/watch?v=15HDkZJjp94
https://www.youtube.com/watch?v=FXe6eW-fh-0
https://www.youtube.com/watch?v=elXZL6ISQT8
https://www.youtube.com/watch?v=x342uF3Fg4s
https://www.youtube.com/watch?v=VNtkhggLo1w
https://www.youtube.com/watch?v=VmqqORe_Wpo
https://ent.cat/enviament/
https://beteve.cat/basics/entrevista-miquel-ortega-coordinador-anuari-contaminacio-barcelona-2021/
https://beteve.cat/basics/entrevista-miquel-ortega-coordinador-anuari-contaminacio-barcelona-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=STk4MyUUbRg
https://www.youtube.com/watch?v=STk4MyUUbRg
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