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Novetats al web
• S’inicia la col·lecció DOCS. Visita el web de la Fundació ENT
(www.fundacioent.cat) i descarrega't el pdf, o compra en paper el primer llibre
de la col·lecció “Conflictos socio-ambientales de la acuicultura del camarón en
Centroamérica. Un análisis desde la justicia ambiental”, escrit per Maria Mestre,
Miquel Ortega, Lali Musoles i Jesús Ramos.

Publicacions
• Han estat publicades per la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), dues fitxes de bones pràctiques dels projectes “Introducció de la Taxa
Justa a Argentona, un sistema de pagament per generació de residus” i
“Bolquers reutilitzables com a estratègia de prevenció de residus”. Ambdós han
comptat amb la col·laboració d’ENT en la seva implantació. Les fitxes poden ser
consultades en els següents links:
www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416
TFyB0rLgu8Ibp07KmudzLYDQDJSSq0SciwezwcwP5bkjWJZJjj5SSVpJxYWsp2dpO
sdsY6dJtBXWOnPS7_7T7kVFIBNjJJM8Z31cUpbkQhlVLxOIg2GFp5m66j3Gt0qk65
QrTh7jo3uJV9vVSOonKOKJ6p2UA3EN5Lbuy5C2k9YjgYMV7wi7zu4Xdptu
www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416
TFyB0rLgu8Ibp07KmmqMZvJb0uzZERdvkjgNG_9aVaGiQ2n_Sa8e8MITSkyACfv8
f1f6tcddg9fR1KqBiwGbOYVZuq3IJycpdgF_Eyb1Sg1r53o7trqhfkr3G2tBrPQr-BDybM
• Ha estat publicat l’article Freire González, J. “Assessing the macroeconomic
impact of water supply restrictions through an Input-output analysis” (p. 2335 2347), a la revista Water Resources Management 25 (9).2011.

Nous projectes
• Hem recolzat al grup de recerca GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu
Fabra que ha portat a terme el projecte “Independent evaluation report of the
epidemiological study into cancers in Gibraltar”.
• Hem aconseguit el recolzament europeu per a un projecte en el marc de les
Associacions d’Aprenentatge Grundtvig. El projecte es titula “Farming the
future: civic engagement for alternative agrarian initiatives” i ens permetrà
portar a terme un conjunt d’iniciatives (intercanvis i iniciatives de formació)
entre diversos socis europeus per tal de potenciar políticament un conjunt
d’iniciatives agràries alternatives.
• L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ens ha encarregat el projecte “Estudi
de viabilitat d’aplicació d’un sistema de pagament per generació de residus a
Vilafranca del Penedès”. Aquest estudi dotarà a l’Ajuntament dels coneixements
i els arguments tècnics i econòmics necessaris per configurar l’eventual
aplicació d’un sistema de pagament per generació al municipi i per justificar
aquesta decisió, valorant els diversos aspectes administratius, logístics i
econòmics a considerar en la implementació. L’estudi també inclourà una anàlisi
detallada dels costos i ingressos econòmics vinculats a la prestació del servei de
gestió de residus, així com una anàlisi dels ingressos de la present taxa i de
propostes de millora.
• L’Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda) ens ha
encarregat l’estudi: “Análisis de los efectos de la reforma del impuesto especial
sobre determinados medios de transporte”.

Projectes acabats
• Hem finalitzat el projecte “Estudi de viabilitat de la gestió dels bolquers
compostables i prova pilot en una escola bressol municipal de Lliçà d’Amunt”,
dut a terme conjuntament amb el Departament d’Enginyeria Química de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el
suport de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, la Mancomunitat La Plana i l’Agència
de Residus de Catalunya.
La principal conclusió de la prova pilot és que, en el seu ús en escoles bressol,
els bolquers compostables analitzats ofereixen prestacions molt semblants a les
d’un bolquer convencional d’un sòl ús. Paral·lelament s’han realitzat proves de
laboratori de co-compostatge de dues marques comercials de bolquers
compostables detectant-se poques diferències entre ambdues. Amb els
bolquers compostables utilitzats durant la prova pilot, s’ha realitzat una prova

de co-compostatge amb FORM a la planta de compostatge de la Mancomunitat
la Plana. Els resultats obtinguts confirmen que el procés de co-compostatge
dels bolquers compostables analitzats juntament amb la FORM segueix les
evolucions normals, donant un compost de qualitat sense problemes
d’higienització ni de metalls pesants, podent-se recomanar l’adició d’aquests
bolquers a la fracció FORM. Tot i així, es plantegen incerteses a l’hora de donar
un missatge unitari sobre el destí adequat per aquests residus, donat que no
existeix cap certificació que permeti acreditar que tots els bolquers
compostables presents al mercat efectivament són compostables.

Conferències
• El passat 29 de juny, Ignasi Puig Ventosa (ENT) va participar en una taula
rodona sobre fiscalitat ambiental, conjuntament amb el diputat Joan Herrera,
organitzada per UGT a la seva escola de formació Julián Besteiro, de Madrid.
www.chtjugt.com/noticia/celebrado-un-nuevo-encuentro-del-foro-deactualidad-fiscal-2011-id-18768.htm
• El proper 17 de setembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) farà la ponència
“Recursos i instruments de fiscalitat a l’àmbit local”, en el curs “Governança de
la sostenibilitat i el canvi climàtic en l’àmbit local”, en el marc del XI
International Summer School on the Environment (ISSE 2011), organitzat per
la Universitat de Girona.
www.udg.edu/ISSE/Programa/tabid/17337/language/ca-ES/Default.aspx
• Els propers mesos de setembre i novembre, en David Font i en Ignasi Puig
participaran com a ponents al “Curs d’introducció a la gestió de residus
municipals i industrials”, organitzat per la Comissió de Residus del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya amb la col·laboració de l’Agència de Residus de
Catalunya. En Ignasi Puig realitzarà el 29 de setembre una ponència sobre
l’aplicació d’instruments econòmics en la gestió de residus municipals, mentre
que en David Font exposarà el 25 d’octubre una introducció als residus
industrials, així com s’encarregarà de la coordinació del mòdul de residus
industrials. El curs es desenvoluparà entre el 27 de setembre i el 17 de
novembre a la Sala Contec de Barcelona. Més informació relativa al curs a:
www.coamb.cat/usuaris/cursos/arxius/73_1_Fulleto_residus_01.pdf

Racó d’Ecologia Política
• Ja està disponible el darrer número de la revista Ecología Política amb el títol
“Justicia Ambiental. Un movimiento social que renueva el ecologismo”. Podeu
trobar més informació sobre els continguts tractats a www.ecologiapolitica.info.

El proper número tractarà la temàtica “Deudas (ecológicas y económicas) y
respuestas a la crisis desde Ecología Política”. Si teniu alguna proposta d’article,
us animem a fer-nos-la arribar a través del correu electrònic:
secretariado@ecologiapolitica.info.

Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a:
http://ent.cat/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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