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Publicacions
• El passat octubre va aparèixer l’article “La ruinosa estrategia de multiplicar
camarones como mecanismo de desarrollo”, dins la Revista Soberanía
alimentaria, biodiversidad y culturas, 7 (Octubre 2011). Es tracta d’un article
horitzontal, que a través de diferents fotografies repartides per tota la revista i
un petit text explicatiu en cada una, relata els aspectes més importants de la
recent publicació de la col·lecció DOCS Núm. 1 de la Fundació ENT: Conﬂictos
socio-ambientales de la acuicultura del camarón en Centroamérica
(www.lulu.com/spotlight/Fundacio_ENT).
• Ha aparegut l’article d’en Miquel Ortega (ENT) i la Lydia Chaparro (Ecologistes
en Acció) “Reforma de la Política Pesquera Comú”, dins la revista d’Ecologistes
en Acció, El Ecologista, 71. El text íntegre es pot trobar a:
http://miquelortega.files.wordpress.com/2011/11/ppc.pdf

• Ha aparegut l’article González Martínez, A. C., Puig Ventosa, I. “Los tributos
municipales y la sostenibilidad
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ambiental”.

Tributos

Locales,

102.

• S’ha publicat l’ “Estudi de viabilitat de la gestió dels bolquers compostables i
prova pilot en una escola bressol de Lliçà d’Amunt”, elaborat per Maria Mestre
Montserrat i Ignasi Puig Ventosa, i pel Grup de Compostatge de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquest estudi, encarregat per l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, té per objectiu
analitzar la viabilitat de l’ús de bolquers compostables com a alternativa als
bolquers d’un sòl ús convencionals. Es pot consultar al següent enllaç:
www.20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Recollida%20selectiva
/Residus%20municipals/Materia%20organica%20(FORM%20%20FV)/Jornades,%20estudis%20i%20enllacos/Estudi%20de%20viabilitat%20
bolquers%20compostables,%20vf.pdf

Nous projectes
• L’Ajuntament d’Arenys de Mar ens ha encarregat l’ “Estudi de la viabilitat
d’aplicació d’un sistema de pagament per generació de residus a Arenys de
Mar”, el qual compta amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de
Catalunya.

Projectes en curs
• El passat 24 de novembre, l’Ajuntament de San Sebastián va iniciar la difusió
del projecte de promoció dels bolquers de roba a 40 llars a través d’una roda de
premsa. Les notícies web derivades són les següents:






SanSebastiannoticias.com, El Ayuntamiento desarrollará una experiencia
piloto de uso de pañales reutilizables (25 de novembre de 2011),
www.sansebastiannoticias.com/?p=9403
Diariovasco.com, San Sebastián promoverá el uso de pañales
reutilizables para reducir residuos (24 de novembre de 2011),
www.diariovasco.com/20111124/local/san-sebastian/sebastianpromovera-panales-reutilizables-201111241854.html (inclou un vídeo de
1 minut)
ABC.es, San Sebastián promoverá el uso de pañales reutilizables para
reducir residuos (24 de novembre de 2011),
www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1013164

• El proper 16 de desembre organitzem a Barcelona la jornada “El futur de
l'alimentació en risc. De la crisi energètica a la crisi alimentària”. Esteu tots
convidats.
Podeu
trobar
més
informació
sobre
el
programa
a
www.ent.cat/arag/htdocs/modules/content/index.php?id=52
Es
prega
confirmació enviant un e-mail a jornada@fundacioent.cat

Conferències
• El passat 29 de novembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) va impartir la
conferència “Instrumentos económicos para incentivar la reducción y el reciclaje
de residuos", a la Ekoetxea de Bilbao, que fou organitzada per Ekologistak
Martxan.
• El passat 26 de novembre, en Miquel Ortega va portar a terme la xerrada
“Sobreviurà la pesca artesanal a la reforma de la política pesquera comú?” en
unes jornades de pescadors i ecologistes organitzades a Cádiz per OCEAN2012.
Podeu
trobar
un
breu
resum
en
vídeo
de
la
jornada
a

www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/179166/noticias/pescadores_y_eco
logistas_hablan_en_cadiz_sobre_el_futuro_de_la_pesca_espanola
• El passat 10 de novembre, Ignasi Puig Ventosa va participar al "Taller de
debate de expertos sobre herramientas para la viabilidad socioeconómica de los
Sistemas de Alto Valor Natural", organitzat a Madrid per WWF

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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