Núm. 96 / Agost 2011

Publicacions
• Ha sortit publicat el llibre escrit per Mestre Montserrat, M., Ortega Cerdà, M.,
Ramos Martín, J., Musoles Villegas, L. “Conflictos ambientales de la acuicultura
del camarón en Centroamérica. Un análisis desde la justicia ambiental”. Juliol
2011. Editat per la Fundació ENT. Col·lecció DOCS núm 1. 86 pp. El llibre es pot
descarregar sense cost en format pdf aquí, o es pot sol·licitar en format paper a
preu de cost aquí.
Aquest llibre és el primer de la col·lecció DOCS, una col·lecció de publicacions
de la Fundació ENT formada per obres de recerca aplicada en els àmbits de
l'economia ecològica, la gestió ambiental i l'ecologia política. Les publicacions es
caracteritzen pel seu enfocament pluridisciplinar i per estar adreçades a un
lector amb coneixements generals de medi ambient que vol aprofundir més en
alguna temàtica concreta.
• Ha sortit l’article escrit per Ignasi Puig, Maria Calaf i David Font, sota el títol
“Pay-As-You-Throw in Spain”, al número de juliol de 2011 de la revista Waste
Age , pàg. 26-30. Podeu consultar la versió digital d’aquest al següent enllaç:
http://waste360.com/pay-you-throw-payt/pay-you-throw-spain

Nous projectes
• L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ens ha encarregat el projecte
“Prevenció del malbaratament alimentari a Cornellà de Llobregat”. L’objectiu del
projecte és prevenir la generació de matèria orgànica tot incidint en el
malbaratament d’aliments i en l’aprofitament dels excedents alimentaris al
municipi de Cornellà de Llobregat. Les actuacions que es duran a terme aniran
adreçades tant a les activitats comercials grans generadores d’excedents
alimentaris com a la ciutadania en general.
• L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ens ha encarregat
l’elaboració del seu Pla local de prevenció de residus municipals. Aquest pla

permetrà a l’Ajuntament planificar l’estratègia de prevenció de residus a aplicar
en el municipi en els propers anys.

Conferències
• 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
• El proper 29 de setembre, en Jaume Freire González d’ENT presentarà la
ponència: “Un modelo Input-output de la energía para la estimación del efecto
rebote indirecto en los hogares”, a les IV Jornadas Españolas de Análisis Inputoutput que tindran lloc del 28 al 30 de setembre a Madrid.
• 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:
http://www.coamb.cat/usuaris/cursos/arxius/73_1_Fulleto_residus_08_sp.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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