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Publicacions
• La revista científica Energy Policy ha publicat l’article “Empirical evidence of
direct rebound effect in Catalonia”, escrit per Jaume Freire González, membre
d’ENT Medi Ambient i Gestió.
• La Fundació Fòrum Ambiental ha tret la publicació: “Valor socioeconòmic de
les solucions ambientals”, la qual va comptar amb la participació d’ENT Medi
Ambient i Gestió.
• L’article “Material use in Mexico: the metabolic transformation of a Latin
America economy” realitzat per Ana Citlalic González Martínez a sortit a The
Encyclopedia of Earth:
http://www.eoearth.org/article/Material_use_in_Mexico~_the_metabolic_transf
ormation_of_a_Latin_American_economy
La Encyclopedia of Earth és una referència electrònica sobre temes de medi
ambient i la seva interacció amb la societat. Els articles estan escrits i revisats
per professionals i experts en la matèria i a més, estan escrits en un llenguatge
lliure de tecnicismes; pel que s’ha convertit en una important referència pel
públic en general.
• S’ha publicat al web de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida
Porta a Porta el model econòmic sobre els costos d’aquest model per als
municipis inclòs en l’informe “Viabilitat de la implantació de la recollida porta a
porta de FORM a municipis de menys de 5.000 habitants“. Aquest estudi,
realitzat per dos membres d’ENT Environment and Management, Dr. Ignasi Puig
Ventosa (coord.) i Jaume Freire González, fou un encàrrec de l’Ajuntament de
Riudecanyes, promogut per la mateixa Associació i que comptà amb el
finançament
de
l’Agència
de
Residus
de
Catalunya.
http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_73.pdf
• El CADS (Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible) del Departament
de Vice-presidència de la Generalitat de Catalunya ha publicat “Equitat
ambiental a Catalunya. Integracions de les dimensions ambiental, territorial i

social a la presa de decisions”. Document de recerca, núm 15. El llibre fou escrit
per Miquel Ortega i Cerdà (coord.) i Maria Calaf Forn, membres d’ENT. El passat
26 de març va ser presentat en el marc de la 2a Conferència Internacional pel
Decreixement Econòmic Social i Sostenible. Consultable directament a través
del web:
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documents
recerca/ddr_15_versi_web.pdf

Nous projectes
• El Departament de Medi ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat ens ha encarregat l’elaboració d’un estudi que avaluï la idoneïtat
d’aplicar un sistema de pagament per generació de residus a les activitats
comercials del municipi. Amb la implantació d’aquest sistema es persegueix un
doble objectiu: en primer lloc, millorar la qualitat ambiental del municipi
mitjançant la reducció de la generació total de residus i l’increment dels residus
reciclats; en segon lloc, adaptar les taxes a la generació real dels usuaris, tot
aplicant el principi de “qui contamina paga” i tractant-los, d’aquesta manera,
d’una forma més equitativa. Aquest projecte compta amb el suport econòmic de
l’Agència de Residus de Catalunya.
• L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat la redacció de la “Guia per a
la implementació de sistemes de pagament per generació de residus
municipals”, que tindrà com a destinataris principals els ens locals de
Catalunya.

Projectes acabats
• Hem finalitzat el projecte “Alternatives per a la modificació de la taxa de
residus de Torredembarra”, encarregat per l’Ajuntament de Torredembarra.
• Hem finalitzat el projecte “Anàlisi estratègica dels sectors Domèstic i
Comercial a Catalunya”, encarregat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge, que ha servit de base per a l’elaboració de l’Estratègia Catalana de
Desenvolupament Sostenible.

Conferències
• El passat 26 de març, Ignasi Puig Ventosa (ENT) va fer a Hernani la
conferència “Recogida selectiva puerta a puerta y sistemas de pago por
generación” en el marc de les “Jornadas Internacionales: Recogida de Residuos
Puerta a Puerta, un paso hacia el Residuo Cero”.
• El passat 27 de març, Ignasi Puig Ventosa (ENT) va presentar el pòster
“Economic Instruments to Foster Waste Prevention” en el marc de la 2nd
Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social
Equity.
• El 25 de febrer el Conseller de Medi Ambient i Habitatge va presentar a
l’Auditori AXA de Barcelona la Proposta de l’Estratègia per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya, per a la qual el Departament de Medi Ambient i
Habitatge ha comptat amb l’assessorament d’ENT Medi Ambient i Gestió (més
informació al web de l’Estratègia: www.2026.cat).

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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