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Novetats al web
• Ha aparegut el “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”, editat per
l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta
(www.portaaporta.cat). En el manual hi ha diverses contribucions de membres
d’ENT. El podeu descarregar del nostre web:
www.ent.cat/images/stories/ENT/pdf/articles/papllibre.pdf.
Si algú té interès en rebre’n algun exemplar en paper, que escrigui a
ipuig@ent.cat. Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada del manual
homònim anteriorment aparegut en català, i que es pot descarregar a:
http://www.ent.cat/images/stories/ENT/pdf/articles/PaPmanual.pdf

Publicacions
• Ha aparegut el llibre “Taxation, Innovation and the Environment”, editat per
l’OCDE i que compta amb l’Annex “R&D and Environmental Investments Tax
Credits in Spain”, escrit per Ignasi Puig Ventosa (ENT). Podeu trobar més
detalls sobre el llibre i com adquirir-lo a: www.oecd.org/env/taxes/innovation
L’annex complet es pot descarregar a:
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/com-env-epoc-ctpacfa(2008)38-final
• Ha aparegut el llibre “El Pagament per serveis ambientals: una eina per a la
conservació dels recursos naturals a Catalunya”. Papers de sostenibilitat, 16,
escrit per Daniela Russi i editat pel Consell Assessor pel Desenvolupament
Sostenible. Ignasi Puig Ventosa (ENT) va participar com a assessor durant la
seva elaboració. Es pot descarregar a:
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/paperssost
enibilitat/2010/pds_16_web.pdf

• A rel de la celebració a Pamplona dels XXI Encuentros de Amantes de la
Basura (http://lastreserres.blogspot.es/img/amantes.pdf), va aparèixer al diari
Noticias de Navarra aquesta entrevista a Ignasi Puig Ventosa (ENT):
www.noticiasdenavarra.com/2010/10/17/vecinos/pamplona/hay-que-avanzarhacia-sistemas-de-pago-de-basura-segun-lo-que-cada-uno-genere
• El darrer 24 d’octubre en Miquel Ortega (ENT) conjuntament amb en Gustavo
Duch va publicar l’article “Derechos históricos. ¿pasado o futuro?” al diari El
Norte de Castilla. Podeu trobar el text íntegre a:
http://miquelortega.cat/2010/10/25/derechos-historicos-%C2%BFpasado-ofuturo/
• El darrer 25 d’octubre es va publicar a la revista Sostenible l’entrevista
realitzada a Miquel Ortega (ENT) a l’entorn dels principals problemes de la
pesca catalana. Podeu trobar el text íntegre a:
http://miquelortega.cat/2010/10/25/entrevista-a-la-revista-sostenible-25doctubre/

Nous projectes
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha contractat l’elaboració d’un Pla
d’Acció de la Gestió Ambiental en matèria de residus a partir del qual
s’elaborarà un manual de Bones Pràctiques Ambientals a dos Campus de la
Universitat Pompeu Fabra. El projecte s’emmarca dins d’aquest conveni:
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.ed59e7380cafa3dd624a1d25b0c0e1a0/?
vgnextoid=2045dfbcc9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2045dfbcc
9025210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=bb5dacbb994ab21
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Projectes acabats
• L’estudi “Viabilitat de la recollida i el tractament de bolquers d’un sol ús a
Catalunya”, elaborat conjuntament per ENT i pel Grup de compostatge de
residus sòlids orgànics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per
encàrrec de la Mancomunitat La Plana i l’Agència de Residus de Catalunya es va
acabar ja fa alguns mesos i ara es troba disponible a:
www.biodiversitat.cat/Arxius_dades/bolquers_final.pdf
• Hem acabat i ha sortit publicada la “Guia per a l’elaboració de plans
d’ambientalització en matèria de residus per als departaments de la Generalitat

de Catalunya”, editada per l’Agència de Residus de Catalunya. Es troba
disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Altres%20publi
cacions/GUIA%20FINAL_1307.pdf
• S’ha publicat la “Guia pràctica per a la prevenció de residus i la millora de la
recollida selectiva a les oficines de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya”, elaborada per ENT i editada per l’Agència de Residus de Catalunya.
Es troba disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Altres%20publi
cacions/GUIA%20ELECTRONICA%20RESIDUS%20FINAL.pdf

Conferències
• Els propers 18 i 19 de novembre Ignasi Puig Ventosa (ENT) participarà al “High-Level
Workshop on Living in a Low-Carbon Society” (http://atomiumculture.eu/node/437),
que se celebrarà a Brussel·les sota l’organització d’Atomium Culture.
• El proper 23 de novembre Ignasi Puig Ventosa (ENT) farà la ponència “Presentació de la
guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació de residus
municipals” en el marc de la VIII JORNADA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS,
organitzada per l’Agència de Residus de Catalunya. El programa es pot descarregar a:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Activitats/VIII%20Jornada
%20Prevencio/triptic.pdf.
• El passat 20 d’octubre el Jaume Freire González d’ENT va presentar el pòster:
“The effects of energy-saving technological change on energy consumption:
assessing the rebound effect” al congrés Advances in Energy Studies, celebrat
del 19 al 21 d’octubre a Barcelona. Algunes informacions sobre el congrés es
poden trobar a:
http://www.societalmetabolism.org/aes2010.html
http://www.theoildrum.com/node/7062#more
• El proper 4 de novembre a les 16.15 el Miquel Ortega farà la xerrada: “El
calentamiento global y el movimiento de justicia climática” al curs Conflictos
socioambientales y movimientos ecologistas: retos y perspectivas organizat per
la Universidad Autónoma de Madrid.
• El proper 18 de novembre a les 18.00 el Miquel Ortega farà la xerrada:
“L’exhauriment dels recursos pesquers. Què podem fer des d’Europa?” al curs
organitzat per la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de Mon 3.

• El proper 20 de novembre a les 10.00 el Miquel Ortega farà la xerrada:
“Reptes i oportunitats de la pesca a Europa” al marc de la jornada a l’entorn del
model pesquer espanyol i la reforma de la política pesquera comuna
organitzada per la plataforma No et mengis el món i OCEAN2012 a Barcelona.
Els detalls del programa els podreu trobar properament al web:
http://www.noetmengiselmon.org/.
• El proper 2 de desembre a les 18.00 el Miquel Ortega farà la xerrada: “El
repte de la reforma de la política pesquera comuna” al marc d’un curs sobre
sobirania alimentària organitzat per la Universitat de Barcelona i la Xarxa de
Consum Solidari a Barcelona. Els detalls del programa els podreu trobar
properament al web: http://www.xarxaconsum.net/

Racó d’Ecologia Política
• El proper dia 20 de novembre a Barcelona la plataforma No et mengis el món i
OCEAN2012 organitzen una jornada de tot el dia a l’entorn de la política pesquera
espanyola i la reforma de la política pesquera comuna, us ho recomanem!. Visiteu el web
http://www.noetmengiselmon.org/ on properament podreu trobar mes informació amb
el programa complet i com fer la inscripció

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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