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Publicacions
• Al darrer enviamENT informàvem de l’aparició de la “Guia per a la
implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals”,
editada per l’Agència de Residus de Catalunya i realitzada per ENT, però ens
vam oblidar l’enllaç. Aquí va:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cat
ala%20del%20reciclatge%20(CCR)/Guia%20PXG.pdf

• Al número 47 (Desembre 2010) de la revista Medi ambient, tecnologia i
cultura, editada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’hi publica un
diàleg entre Ignasi Puig Ventosa (ENT) i Henk Hobbelink (Grain), sota el títol
“Monetitzar la conservació: amb el mercat no n’hi ha prou”, pàg. 70-75. S’hi
pot accedir a través del següent enllaç:
www.gencat.cat/mediamb/publicacions/Memories/Revista/47.pdf
• En Miquel Ortega (ENT), conjuntament amb en Florent Marcellesi i en Juan
López de Uralde, el dia 24 de gener van publicar a El Correo l’article “Es hora de
afrontar la crisis de la pesca”. El text es pot llegir íntegrament a
http://miquelortega.cat/

Nous projectes
• Un consorci europeu integrat per ENT i coordinat per la consultoria anglesa
Eunomia ha guanyat el concurs per a l’elaboració del projecte "Options and
feasibility of a European refund system for metal beverage cans" (Opcions i
viabilitat d’un sistema europeu de dipòsit i retorn per a llaunes de begudes).
L’informe té per objectiu avaluar les opcions i factors que farien possible
l'aplicació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn de llaunes de begudes a
nivell europeu. El projecte respon a un encàrrec directe de la Comissió Europea
i tindrà una durada de dotze mesos. El paper d'ENT serà principalment analitzar
els mercats espanyol i portuguès. Es pot trobar més informació al web del
projecte.

• L’Ajuntament de Manresa ha encarregat l’estudi “Pagament per generació de
residus comercials”, el qual compta amb el suport de l’Agència de Residus de
Catalunya i consisteix en avaluar la idoneïtat de la implantació d’aquest
instrument amb l’objectiu de promoure la prevenció i el reciclatge de residus.

Projectes en curs
• S’implanta un sistema de pagament per generació de residus a dos
municipis de la Ribera d’Ebre (Tarragona): El passat 10 de gener, els
municipis de Miravet i Rasquera –amb el suport del Consorci per a la Gestió dels
Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra
Alta i de l'Agència de Residus de Catalunya– van implantar un nou model de la
taxa de residus que es basa en el concepte de pagament per generació. Aquest
sistema reconeix l'esforç dels ciutadans i comerços que realitzen adequadament
la recollida selectiva, suposant l'aplicació pràctica a la taxa de residus del
principi "qui contamina, paga" i generant així un incentiu a la reducció i el
reciclatge. Per a més informació:
www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad//asset_publisher/Utf7/content/miravet-y-rasquera-implantan-una-tasa-debasuras-mas-justa-con-el-sistema-de-pago-por-generacion

Projectes acabats
• Ha finalitzat el projecte “Pagament per generació de residus comercials a
Cornellà de Llobregat”, encarregat pel Departament de Medi ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i que comptà amb el
finançament de l’Agència de Residus de Catalunya.
• Hem finalitzat el projecte “IISA- Indicadors internacionals de sobirania
alimentària”. Podeu trobar tot un conjunt de mapes d’indicadors relacionats
amb la sobirania alimentària a www.mapassoberanialimentaria.info (castellà) o
www.foodsovmaps.info (anglès).

Conferències
• El proper 17 de febrer a les 19.00 en Miquel Ortega farà la xerrada
“Interessos econòmics espanyols en les negociacions comercials Europa Àfrica. La pesca al Senegal com a exemple” a l’Ateneu Candela de Terrassa
(C\Sant Gaietà, 73)
• El proper 24 de febrer a les 19.00 en Miquel Ortega participarà a l’acte “Km0
a la pesca” organitzat a Barcelona per la campanya No et mengis el món.
Podreu
trobar
més
informació
properament
a
http://www.noetmengiselmon.org/

Racó d’Ecologia Política
• El proper dia 11 de febrer a les 19.00 a l’Espai Icària de Barcelona (podeu
trobar l’adreça i com arribar a www.icariaeditorial.com/) es farà la presentació del
nou número de la revista Ecologia Política “Medi ambient i treball”. Més
informació a 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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