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Publicacions 
 
• El 14 de juny Miquel Ortega Cerdà i Gustavo Duch van publicar l’article 
d’opinió “Como un pez fuera del agua” al diari Público. El text es pot trobar a: 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/2076/como-un-pez-fuera-del-agua/  
• La revista Economía Crítica número 9 inclou l’article “Tras Copenhague. Cruce 
de caminos”, escrit per Miquel Ortega. Podeu trobat el text a 
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n9/11_Miguel
_Ortega.pdf 
 
• S'han publicat a la Revista Iberoamericana de Economía Ecológica (Revibec), 
Vol 14, abril 2010, els següents articles: 
 

1) “Indicadores internacionales de Soberanía Alimentaria. Nuevas 
herramientas para una nueva agricultura” de Miquel Ortega Cerdà (ENT) i 
Marta G. Rivera-Ferre. 
http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=86 
 
Resum: La crisi alimentària és un dels reptes globals de la humanitat. 
Aquest article proposa un panell d'indicadors coherent amb els principis 
de la Sobirania Alimentària que pugui ser utilitzat per governs i 
organismes multilaterals. 

 
2) “El flujo de materiales y el desarrollo económico en España: Un análisis 

sobre desmaterialización 1980-2004” de l’Ana Citlalic González-Martínez 
(ENT), Sílvia Cañellas Boltà, Ignasi Puig Ventosa (ENT), Daniela Russi, 
Cristina Sendra i Amalia Sojo. 
http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=85 
 
Resum: Aquest article presenta la comptabilitat de fluxos de materials per 
a Espanya entre 1980 i 2004. Així mateix, analitza la hipòtesi de la corba 
de Kuznets ambiental utilitzant el consum de materials com a indicador 
d'impacte ambiental. L'anàlisi revela que durant el període analitzat no va 
tenir lloc cap procés de desmaterialització, ni forta ni feble. A més, es 



 

 

constata que en termes físics Espanya va passar a ser més dependent del 
comerç exterior. 
 

• Ha sortit publicat en format digital l’“Estudio jurídico sobre la custodia del 
territorio“, editat per la Fundación Biodiversidad, del qual Ignasi Puig Ventosa 
(ENT) va redactar els capítols 8 i 9, en matèria de fiscalitat i altres instruments 
econòmics. Es pot descarregar a: www.fundacion-
biodiversidad.es/images/stories/recursos/noticias/2010/EstudioCustodiaTerritori
o.pdf 

 
• S’ha publicat en format digital el llibre “Cap a un habitat(ge) sostenible”, 
coordinat per Manuel Gausa (UPC) i editat pel Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS). El llibre compta amb el capítol “Polítiques 
econòmiques locals per a avançar cap a formes més sostenibles d’habitatge i 
d’ocupació del territori“, escrit per Ignasi Puig Ventosa (ENT). 
www.ent.cat/images/stories/ENT/articles/IA5Ignasi.pdf 
 
• Ha aparegut el llibre “Reptes per a la sostenibilitat de Catalunya. Setmana del 
CADS’09: conclusions del procés participatiu”, editat pel Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS). El llibre (p. 62-65) recull el resum de la 
ponència d’Ignasi Puig Ventosa (ENT) “Polítiques econòmiques locals per a 
avançar cap a formes més sostenibles d’habitatge i d’ocupació del territori”. 
El llibre es pot descarregar a:  
www.ent.cat/images/stories/ENT/articles/reptes.pdf 
I la ponència a: www.reptessostenibilitat.cat/docs/ponencia_Ignasi_Puig.pdf  
 
 

Nous projectes 
 
• Hem iniciat el projecte de “Coordinació política de la xarxa OCEAN 2012 a 
Espanya”. Aquesta xarxa està orientada a promoure una millor integració de les 
vessants ambientals i socials a la reforma de la Política Pesquera Comuna que 
ha ser realitzada a finals de l’any 2012. Es pot trobar més informació a 
http://www.ocean2012.eu  
• Per encàrrec de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona hem iniciat el projecte “Web d’Indicadors internacionals de Sobirania 
Alimentària”. El projecte consisteix en la creació d’un web on es representin els 
resultats obtinguts a la recerca realitzada l’any anterior, on es va dissenyar un 
panell d’indicadors sobre aquesta temàtica.  
• Per encàrrec de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic hem iniciat el projecte 
“Propostes d’actuació per a l’administració catalana per promoure l’activació del 
sistema financer cap a la lluita contra el canvi climàtic”.  
 
 

Projectes en curs 
 



 

 

• El passat 18 de maig es va emetre el veredicte del Concurs de receptes de 
cuina per escurar el plat i la nevera, un acció realitzada en el marc del projecte 
de prevenció del malbaratament alimentari realitzat a Castellar del Vallès. El 
concurs tenia com a finalitat que es proposessin receptes per evitar que es 
llenci menjar, ja sigui utilitzant les sobres dels àpats o bé transformant 
ingredients que d’una altra manera acabarien a les escombraries. En el següent 
enllaç es poden consultar les receptes presentades:  
http://www.castellarvalles.cat/Descriptius/descriptiu_detall/_sqVDweuBhyate_4DajpUTs8Js
glyDt-u62y9GyTM_8Q 
 
 

Projectes acabats 
 
• Per encàrrec de la ONG SETEM-Madrid hem realitzat la jornada de formació 
interna “Tractats de lliure comerç. Característiques bàsiques i principals 
impactes”. 
 
 

Conferències 
 
• El proper 2 de juliol, al marc de la conferència internacional “International 
conference on environmental conflicts and justice” organitzada per la 
Universitat Autònoma de Barcelona al campus de la mateixa Universitat, Miquel 
Ortega i Maria Calaf presentaran la ponència “Environmental justice in 
Catalonia”. 
 
• Del 5 al 9 de juliol tindrà lloc a Alella el curs d’estiu de la Universitat de 
Barcelona “Els moviments ecologistes: grans reptes de futur”. En ell participarà 
Miquel Ortega mitjançant la ponència “El canvi climàtic i el moviment de justícia 
climàtica”. La matrícula ja està oberta, us convidem a apuntar-vos. Podeu 
trobar més informació a: http://www.ub.edu/juliols 
 
• El proper 17 de juliol el Jaume Freire González d’ENT farà la xerrada: “The 
rebound effect: evidence for Catalonia and indirect effects through an 
environmental input-output analysis” a la EXIOPOL Summer School on 
Environmental Accounting: Externality Valuation and Input-Output Tools for 
Policy Analysis, que se celebrarà a Venècia de l’11 al 17 de juliol de 2010. Es 
pot descarregar la presentació a: 
https://feem-projectnet.serversicuro.it/exiopol/userfiles/FREIRE_paper%20exiopol.pdf 
 
 
 
 
 



 

 

Guardons 
 
• El passat dia 3 de juny l’Ajuntament d’Argentona va rebre el Premi de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya en la modalitat de l’àmbit dels residus, 
relativa a les iniciatives de protecció i millora del medi ambient, pel projecte 
d’implementació del sistema de pagament per generació de residus per a les 
fraccions resta i envasos anomenat Taxa Justa. La iniciativa, que ha comptat 
amb l’assessorament tècnic d’ENT Environment and Management, consisteix en 
articular un instrument fiscal per a incentivar la prevenció de residus i 
incrementar la recollida selectiva. 
 
 
 

Racó d’Ecologia Política 
 
• A finals del mes de juliol ja es trobarà disponible el nou número de la revista 
Ecologia Política titulat “Energies renovables i canvi climàtic”. Es pot trobar més 
informació a http://www.ecologiapolitica.info  
 
 

 
 

 
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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