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Publicacions
• L’article Freire González, J., Puig Ventosa, I. “Consum d’aigua i anàlisi inputoutput: simulació de l’impacte macroeconòmic de restriccions sectorials en
l’abastament d’aigua”, Nota d’economia 93-94, 2009 (Monogràfic. Aigua i
activitat
econòmica),
p.
107-126
es
pot
descarregar
a:
www.gencat.cat/economia/departament/publicacions/nota/93-94/index.html

Nous projectes
• L’Ajuntament de Valls ha encarregat el projecte “Estudi sobre incentius per a
la millora de la recollida selectiva dels residus municipals”.
• L’Ajuntament de Torredembarra ha encarregat l’estudi “Alternatives per a la
modificació de la taxa de residus comercials a Torredembarra”

Projectes en curs
• El municipi d’Argentona, des del 22 d’octubre ha iniciat la fase de prova del
sistema de pagament per generació de residus per les fraccions resta i envasos
a nivell domèstic i comercial, col·loquialment anomenat Taxa Justa. El sistema
fiscal pròpiament entrarà en funcionament a partir del gener de 2010.
Consistirà en el pagament de la taxa d’escombraries de manera desagregada:
d’una banda amb un rebut anual fix (inferior a la taxa actual), i de l’altra,
mitjançant la compra de bosses especials per a la fracció resta (vermella i amb
el logo blanc) i pels envasos (groga i amb el logo negre). L’objectiu és
incentivar el reciclatge i la reducció de residus. Amb aquest nou model de taxa,
pagarà menys aquell que recicli més i que generi menys residus. Fins a finals
d’any es repartiran bosses gratuïtes per tal de donar rodatge al sistema de
lliurament i perquè sigui cada família o comerç qui analitzi la seva generació
d’escombraries. S’ha fet menció de l’esdeveniment a diferents mitjans de
comunicació nacionals: a El Periódico de Catalunya (dilluns 19 d’octubre,
pàgina), al telenotícies migdia de TV3 (dilluns 26 d’octubre), a part de ràdios
locals, RAC1, etc.

• Hem finalitzat el treball de camp a Nicaragua emmarcat a l’estudi “Empresas
pesqueras españolas en Centro América” que estem realitzant per Veterinaris
Sense Fronteres. Abans de final d’any tindrem disponible l’informe final. Us
informarem puntualment.

Projectes acabats
• Ha finalitzat el projecte “Caracterització i estat actual del compostatge casolà
a Catalunya”, encarregat per l’Ajuntament de Tiana. El projecte comptà amb el
recolzament de l’Agència de Residus de Catalunya, com a projecte singular
d’interès general finançat en el marc de les convocatòries de suport als ens
locals en la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).
• Ha finalitzat el projecte “Metodologia per a la identificació de les causes dels
impropis a la FORM i propostes per a la seva reducció”, encarregat per
l’Ajuntament d’Igualada. També es tractava d’un projecte singular d’interès
general recolzat per l’Agència de Residus de Catalunya.
• Hem finalitzat el projecte “Publicació d’equitat ambiental a Catalunya”,
consistent en l’elaboració d’un llibre en aquesta temàtica. El llibre s’espera que
estigui publicat a finals d’any. Us informarem puntualment.

Conferències
• Ignasi Puig Ventosa va fer la conferència “Apuntes sobre fiscalidad y
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad” en el seminari tècnic
“Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad”,
celebrat a Urdaibai el passat 26 d’octubre, i organitzat per Europarc España
amb el suport del govern basc.
• El proper 26 de novembre Ignasi Puig Ventosa realitzarà la conferència
“Possible ways of introducing environmental taxation in the Spanish legal
framework at the national level” en el seminari “Environmental Fiscal Reform
and its Contribution to a Green Economy”, que se celebrarà a Madrid (lloc per
concretar). El seminari és organitzat per European Environmental Bureau i
Green Budget Europe, amb el suport d’Ecologistas en Acción, i finançat per la
Comissió Europea.
• El proper 14 de desembre a les 12:30h Ignasi Puig Ventosa realitzarà la
conferència “Economic instruments to foster environmentally sound waste
management” a la Sala de Graus de l'Escola d'Enginyeria, de la UAB
(Bellaterra).
• El passat 24 d’octubre en Miquel Ortega va fer la xerrada “comerç
internacional i agricultura” al marc de Campament per a la Sobirania
Alimentària realitzat a València i organitzat, entre d’altres per Veterinaris sense
Fronteres i Enginyers sense Fronteres. Podeu trobar la xerrada al blog del
Miquel: http://ent.cat/blog/index.php?blog=2

• El proper 30 d’octubre en Miquel Ortega participarà com a moderador al
seminari “Canvi climàtic i model alimentari global” que es portarà a terme a la
Universitat Politècnica de Catalunya. El seminari, de dos dies, és co-organitzat
per la campanya No et mengis el món i per l’ONG GRAIN. Més informació a:
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?article306&lang=ca
• El proper 11 de novembre en Miquel Ortega participarà mitjançant la xerrada
“La crisi dels aliments i energètica” al seminari “Cooperació en temps de crisi”
que es portarà a terme a l’escola de formació en mitjans didàctics de Palma de
Mallorca els dies 11,12 i 13 de novembre. L’acte està organitzat per STEI.
• El proper 17 de novembre en Miquel Ortega participarà al “curs d’introducció
a la cooperació” organitzat per la Fundació Autònoma Solidària, amb la sessió
“sobirania alimentària”. El curs té lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona.
• El proper 18 de novembre en Miquel Ortega farà la xerrada “Canvi climàtic. Es
sustentable el capitalisme?” a la CSA La Maranya de Lleida.
• El proper 30 de novembre en Miquel Ortega participarà a les jornades
“Comercio justo. Por unas políticas comerciales justas. Los acuerdos
comerciales de la Unión Europea con África y América Latina” a la taula “¿Qué
son y cómo funcionan los acuerdos comerciales de la Unión Europea con África
y América Latina? Causas e impactos.”. L’acte tindrà lloc a la Casa Encendida de
Madrid i està organitzat per SETEM i la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Racó d’Ecologia Política
• El proper mes de desembre es publicarà el número 38 de la revista Ecologia
Política dedicat a l’agricultura del segle XXI. Si teniu temes que penseu poden
ser d’interès pel proper número els podeu fer arribar al Jofre Rodrigo mitjançant
el correu electrònic: secretariado@ecologiapolitica.info

Altres
• Recordeu, la nostra nova adreça és C/Sant Joan 39, primer pis. 08800
Vilanova i la Geltrú. Per a qualsevol comunicació si us plau adreceu-vos a la
nova adreça.
• Hem incorporat a una nova consultora, la Dra. Ana Citlalic González. Podeu
veure el seu currículum abreviat a: http://www.ent.cat/curricu.htm

Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a:

http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com

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 a la nostra web: www.ent.cat

Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: info@ent.cat
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