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Publicacions 
 

• Al número 52 (Març 2011) de la revista InfoEnviro (Actualidad y Tecnología 

de la Industria Medioambiental)ha sortit publicat l' article escrit pel Dr. Puig 

Ventosa, I. i Calaf Forn, M.:"La implantación de un sistema de pago por 

generación en Miravet y Rasquera (Tarragona) convierte en más justa la tasa 

de residuos", pág 56-57. Es pot accedir a la revista des d’aquest enllaç: 

www.infoenviro.es  

 

• Al número 152 (Novembre - desembre 2010) de la revista Equipamientos y 

Servicios Municipales (Revista de Residuos y Medio Ambiente) ha sortit publicat 

un article sobre el sistema de pagament per generació implementat als 

municipis de Miravet i Rasquera (Tarragona), escrit per Maria Calaf, membre 

d’ENT, sota el títol “Miravet y Rasquera (Tarragona) implantan una tasa de 

residuos más justa y ecológica”, pàg. 44-45. 

 

• Al número 153 (Gener - febrer 2011) de la revista Equipamientos y Servicios 

Municipales (Revista de Residuos y Medio Ambiente) ha sortit publicat un article 

sobre el sistema de pagament per generació implementat a Argentona 

(Barcelona), escrit pel Dr. Ignasi Puig i Maria Calaf, membres d’ENT, sota el 

títol “Resultados del sistema de pago por generación de residuos de Argentona 

(Barcelona)”, pàg. 36-37. 

 

• S’ha publicat l’article Russi, D., Puig Ventosa, I. (2011) Elements per a 

l’aplicació del pagament per serveis ambientals a Catalunya. Silvicultura, 63: 

14-15. 

• La Marta Rivera Ferre (UPC) i en Miquel Ortega (ENT) han publicat a la revista 

Embo reports l’article “Recognising ignorance in decision-making. Strategies for 

a more sustainable agriculture”. Doi:10.1038/embor.2011.52. Si voleu 

aconseguir el text envieu un mail a mortega@ent.cat 

• En Gustavo Duch (Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, 

Biodiversidad y Culturas) i en Miquel Ortega (ENT) han publicat al diari Monde 

Diplomatique, edición española, número 168 del mes d’Abril, l’article “Qué 
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futuro espera a los pescadores Españoles?”. Si voleu aconseguir el text envieu 

un mail a mortega@ent.cat 

 

 

Nous projectes 
 

• El Swedish Environmental Research Institute (IVL) ens ha contractat l’informe 

"Inventory of public waste authorities at regional and local level present at the 

Spanish Mediterranean region", en el marc del projecte europeu “Reco Baltic 21 

Tech” (www.recobaltic21.net). 

• L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha iniciat el projecte “Bolquers de roba 

a casa” que compta amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de 

Catalunya i amb el suport tècnic d’ENT. El projecte pretén introduir l’ús de 

bolquers de roba a una cinquantena de llars de Sant Cugat del Vallès 

mitjançant una ajuda parcial a la compra d’un pack de bolquers reutilitzables i 

d’accessoris. Paral·lelament s’ofereix suport tècnic i seguiment a les famílies 

participants. Els resultats del projecte seran objecte de difusió properament. 

 

 

Projectes acabats 
 

• Hem finalitzat el projecte de recerca “Anàlisi i propostes d’actuació per a la 

resolució de conflictes socio-ambientals pesquers a Centreamèrica” dirigit pel 

Dr. Jesús Ramos Martín i realitzat conjuntament entre la Universitat Autònoma 

de Barcelona i la Fundació ENT. La versió final del projecte serà publicat a la 

nova col·lecció de publicacions de la Fundació ENT. S’espera que estigui 

disponible abans de l’estiu, us informarem puntualment. 

• Hem finalitzat 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” realitzat per encàrrec de l’Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya. És 

possible que es publiqui un resum-guia properament, si finalment es porta a 

terme la publicació us informarem puntualment. 

• Hem finalitzat el projecte "Web d'indicadors internacionals de sobirania 

alimentària". Podeu observar els resultats a:  
http://mapassoberanialimentaria.info/ 
 

 

Conferències 
 

 

• El darrer 7 d’Abril en Miquel Ortega va fer la xerrada “Introducció a la justícia 

ambiental” a l’assignatura Ecologia Política del màster de Sostenibilitat de la 
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Universitat Politècnica de Catalunya. Podeu trobar la ponència a 

http://miquelortega.cat  

• El darrer 28 d’Abril en Miquel Ortega va fer la xerrada “Justícia ambiental: 

origen, evolució i relacions amb la desigualtat a la salut pública” al grup de 

recerca GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu Fabra. Podeu trobar la 

ponència a http://miquelortega.cat  

• El proper 12 de maig en Miquel Ortega farà la xerrada “La reforma de la 

política pesquera comú” a l’assignatura Ecologia Política del màster de 

Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

 

 

Altres 
 

• El darrer 28 de març al programa de Radio Nacional de España Españoles en 

la mar es va fer una entrevista al Miquel Ortega (ENT) sobre “subvencions, 

pesca il·legal i política pesquera comú”. Es pot escoltar l’entrevista clicant aquí. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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