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Publicacions: 
 

• Ha aparegut el llibre Comín i Oliveres, A., Gervasoni i Vila, L. (coord.) 
“Democràcia econòmica. Vers una alternativa al capitalisme per al segle 
XXI”. Fundació Segle XXI. Barcelona, 2009. El llibre conté el capítol 
“Democràcia econòmica i sostenibilitat”, escrit per Ignasi Puig Ventosa, 
membre d’ENT Medi Ambient i Gestió. 
 

• Ha aparegut el llibre Cottrell, J., Milne, J.E., Ashiabor, H., Kreiser, L., 
Deketelaere, K. (Ed.) Critical Issues in Environmental Taxation. International 
and Comparative Perspectives, Volume VI. Oxford University Press. 2009, 
que conté el capítol “The unsustainable dependence of Spanish Local 
Treasuries on taxes and charges related to construction activities”, escrit per 
Ignasi Puig Ventosa. 

 
Nous projectes: 
 

• L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha encarregat el projecte “ESTUDI DE 
VIABILITAT DE LA GESTIÓ DELS BOLQUERS COMPOSTABLES I 
PROVA PILOT EN UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE LLIÇÀ 
D’AMUNT”, que compta amb una subvenció de l’Agència de Residus de 
Catalunya. Aquest projecte es farà conjuntament amb el Grup de compostatge 
de residus sòlids orgànics de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

• L’Ajuntament d’Argentona ha encarregat el projecte “IMPLEMENTACIÓ 
D’UN SISTEMA DE PAGAMENT PER GENERACIÓ DE RESIDUS AL 
MUNICIPI D’ARGENTONA”, que compta amb el finançament de l’Agència 
de Residus de Catalunya.  En principi, després de l’experiència a Torrelles de 
Llobregat l’any 2003, aquest serà el següent municipi a Catalunya a implantar 
un sistema de pagament per generació de residus domiciliaris i comercials. 
 

• Hem de redactar dos capítols de l’adaptació al castellà del Manual municipal 
de recollida selectiva porta a porta, que promou l’Associació de municipis per 
la recollida porta a porta, amb el suport de l’Agència de Residus. 
Concretament es tracta dels capítols relacionats amb fiscalitat i amb recollida 
porta a porta de residus comercials. 
 

• Hem iniciat el projecte “Estudi d’empreses pesqueres espanyoles a Centro 
América” que portarem a terme conjuntament amb l’ONG Veterinaris Sense 
Fronteres.  
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Conferències: 
 

• El proper 6 de maig a les 18:30h es presenta la 
publicació “L’ús de l’energia a Catalunya. 
Anàlisi del Metabolisme Energètic de 
l’Economia Catalana (AMEEC)”, en què van 
participar Juanjo Iraegui Navarro i Ignasi Puig 
Ventosa, membres d’ENT. Sala Prat de la Riba 
de l’Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47. 
Barcelona). Més información: 
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/st 
ories/actualitat_cads/agenda/programa_web.pdf 
 
 
 

• El proper 18 de maig a Brussel·les, Maria Calaf Forn, membre d’ENT, 
exposarà una ponència sobre dades quantitatives de reducció del paper en 
oficines emprant de referència l’estudi de “Prevenció del paper a les oficines 
municipals de Manresa” encarregat per l’Ajuntament de Manresa i amb el 
suport de l’Agència de Residus de Catalunya, dins de la trobada del grup 
d’experts del Cluster Paper Waste Prevention”, organitzat per la Association 
of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource  Management, 
ACR+. 
 

• El darrer 18 d’abril en Miquel Ortega va participar al seminari “I qui paga la 
factura de la crisi al Sud?” organitzat per l’Observatori del Deute en la 
Globalització a la Casa de Cultura de Sant Cugat. La seva aportació es va 
titular “Impactes ecològics de la crisis econòmica als països del Sud”. 
Properament podreu trobar el text de la ponència a www.odg.cat   

 
• El proper 29 d’abril a la Sala d’actes de la Facultat de Ciències Polítiques i 

Sociologia de la UAB tindrà lloc la jornada”La Globalització i els seus 
efectes en l'agricultura i l'alimentació a Catalunya als inicis del S.XXI” 
organitzada pel grup de recerca ARAG, la facultat de sociologia de la UAB i 
la Fundació món Rural. La jornada serà  moderada per Miquel Ortega, 
membre d’ENT. Més informació a www.araguab.cat  

 
• El proper 30 d’abril, al marc de Màster de Sostenibilitat organitzat per la 

Universitat Politècnica de Catalunya, en Miquel Ortega, en col·laboració amb 
Gemma Tarafa, impartirà la sessió “EPAs, Àfrica i Sobirania Alimentària”. Si 
us interessa el tema podeu demanar la presentació a mortega@ent.cat  

 
• El proper 5 de maig, al marc de la IV Setmana de Cooperació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona –dedicada als recursos naturals-, en 
Miquel Ortega organitzarà el “Taller de deute ecològic”. Igualment 
participarà a la sessió de tancament que es realitzarà el dia 8 de maig. Es pot 
trobar més informació de les activitats de la IV Setmana de Cooperació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona a 
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http://magno.uab.es/fas/fundacio/4setmana/index.htm  
 

• El proper 8 de maig, la Maria Mestre (ENT) i en Miquel Ortega (ENT) 
participaran – juntament amb la Gemma Tarafa (ODG) a les jornades de 
formació organitzades per la Coordinadora de Senegalesos de Catalunya 
realitzant la xerrada-seminari “Els EPAs i els seus impactes al Senegal” 

 
• El proper 14 de maig, en Miquel Ortega,  al marc de Màster de Sostenibilitat 

organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya, impartirà la sessió 
“Introducció a la Justícia Ambiental”. Si us interessa el tema podeu demanar 
la presentació a mortega@ent.cat 

 
Racó d’Ecologia Política: 
 

•  Ha sortit el número 7 (primer número en nova etapa electrònica) de la revista 
de Economía Crítica: http://revistaeconomiacritica.org/ que pensem pot ser 
d’interès pels lectors de la revista Ecologia Política. El proper número de la 
revista Ecologia Política es publicarà el mes de juny i tractarà sobre “Medi 
Ambient i Salut”. 

 
 
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 apuntar-se com a col·laboradors d’ ent. Podeu 
trobar informació de com fer-ho al nostre web http://www.ent-consulting.com. 
 
Si esteu interessats en rebre l’enviamENT podeu apuntar-vos a: 
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: 
info@ent-consulting.com. 

ent, medi ambient i gestió 
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