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Publicacions 
 
 

Han aparegut publicats els següents articles en matèria de residus: 
 
Puig Ventosa, I. “Las políticas preventivas de residuos como herramientas de 
obtención de recursos”, Ecología Política, 43, p. 13-15.  

 
Font Vivanco, D., Puig Ventosa, I. La dimensió econòmica de la prevenció de 
residus a Catalunya. El punt ambiental. Núm. 8. Abril - setembre 2012. El 
podeu descarregar a: http://www.coamb.cat/puntambiental/opinions.php?
notid=41  
 
Puig Ventosa, I., González, A.C. “Los impuestos sobre el vertido y la 

incineración de residuos en España”. Crónica Tributaria, Núm. 143/2012, p. 

155-184. Instituto de Estudios Fiscales.  

 

 
NOU NÚMERO D’ECOLOGIA POLÍTICA 
Ja està disponible a les llibreries el número 43 de la revista Ecología Política, 

dedicat a les noves fronteres extractives i de gestió dels residus.  

  
Projectes 

 
NOVETATS DEL PROJECTE ENTITLE 
En el context del projecte ENTITLE http://www.politicalecology.eu, en el marc 
del programa europeu Marie Curie FP7, el proper 1 d'octubre s'incorporen a 

ENT en Gabriel Weber i na Irmak Ertör. Són especialistes en ecologia política, 
que reforçaran els projectes i la recerca d'ENT en aquesta matèria.  
 

 
NOU PROJECTE DE RESIDUS 
L’Ajuntament d’Usurbil (Euskadi) ens ha encarregat el disseny d’un sistema 

de pagament per generació de residus al municipi. Usurbil fou el primer 

municipi d’Euskadi a implantar la recollida selectiva porta a porta i ara es 

plantegen donar un pas més. 

  

Conferències i activitats   Els twits del mes 
  

CONFLICTES SOCIO-AMBIENTALS DE 

L’AQÜICULTURA DEL LLAGOSTÍ A 

CENTREAMÈRICA 

 

Tipus d’acte: Entrevista a RNE 
A càrrec de: Maria Mestre 

Data: 11/09/2012 
Breu Resum: Aquest setembre hem tingut 
la possibilitat d’explicar el treball i llibre de 
la Fundació ENT, “Conflictos socio-
ambientales de la acuicultura del camarón 
en Centroamérica. Un anàlisis desde la 

justícia ambiental” al programa 
“Espanyoles en la mar” de RNE. 
Enllaç: http://ves.cat/bmJw (a partir del 
minut 30’50). 
 

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL 
PROJECTE RECO MEDA A SESSIÓ DE 
TREBALL DEL PROJECTE RECO BALTIC 
21 TECH 

 

A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa  

Data: 27 de setembre  
Lloc: Estocolm 
Breu resum: presentació dels resultats de 
l’informe RECO MEDA, encarregat pel 
projecte RECO BALTIC 21 TECH. La 
presentació es va celebrar a Estocolm en el 
marc d’una sessió de treball dels socis del 

projecte. 

L’informe analitza la situació de la gestió 
dels residus a diferents països de la 
Mediterrània. 
Enllaç: www.recobaltic21.net 

   

@ENTmediambient 12:49 pm - 19 sep 12 
Segueix-nos per facebook. Visita https://

www.facebook.com/entmediambient i fes 

"m'agrada". Síguenos por facebook visita 

nuestra web y marca "me gusta". 

 
@MiquelOrtega 12:31 pm - 18 sep 12 

¿Qué votan en el Parlamento Europeo los 
parlamentarios españoles respecto a la 
política pesquera común? https://
epppc.wordpress.com/  
 
@I_PUIGVENTOSA  10:05 am - 18 set 12  
Runams salins, un dels problemes 

ambientals més greus del país i el volen 
seguir agreujant: http://ves.cat/bmgv … 
Espero que no es permeti   
 

@MartaJofra 4:00am – 17 set 12  

Nuevo proyecto de ley sobre energía http://

www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/

NotasPrensa/2012/Paginas/

npdeficittarifa.aspx ¿Tiene sentido fiscalidad 

sin reforma del sistema eléctrico? http://

www.serviciosenergeticos.org/2012/09/ruta

-soria-para-la-desaparicion-del.html 
 

 
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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