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Noves publicacions: 
 
• Acaba de sortir el llibre “Gestió local de l’aigua”, escrit per Marc Sanjuán. 

És el tercer llibre de la col·lecció Gestió Local del Medi Ambient, elaborada 
per ENT Medi Ambient i Gestió i editada per la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. 

�

Els punts de on es pot comprar el llibre són: 
�

Fundació Pi i Sunyer 
Casa Golferichs. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 08015 Barcelona 
e-mail: fundacio@pisunyer.org. Tf: 934527115 
 
Llibreria de la Diputació de Barcelona 
Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona 
e-mail: llibreria@diba.es. Tf: 934022500  
 
Marcial Pons Llibreter 
Provença, 249. 08008 Barcelona 
e-mail: llibreter@marcialpons.es. Tf: 934873999 

 
• Ha sortit l’article: “El deute ecològic”. Escrit per: Ortega, M., Russi, D., 

Puig, I., Ramos, J., Ungar, P. A la revista Estudis d'Història Econòmica, 19 
(2002) 37-65. 

 
• L’ 11 de juliol es va publicar a El País la carta al director “Canvi climàtic i 

pobresa, dues cares d’una mateixa moneda”, redactada per Miquel Ortega 
en el marc del projecte de l’Observatori del deute en la Globalització 

 
 
Nous projectes: 
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat la traducció i 

adaptació del llibre “Voluntary actions supported by local authorities to 
encourage waste prevention in Europe”. Constarà d’una part traduïda de 
l’original amb casos d’estudi sobre polítiques locals de reducció de residus, 
i una altra nova amb les possibilitats d’actuació en aquest àmbit dels Ens 
Locals catalans. 

 
• També per encàrrec de l’Agència realitzarem l’actualització de la “Guia 

d’implantació i gestió de deixalleries”, que és un manual pràctic per a 
gestors. Datava de l’any 1999 i es farà una revisió i posada al dia. 
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• La Diputació de Barcelona ens ha encarregat l’estudi “Avaluació i 
propostes de millora per a la Implantació de Sistemes d’Indicadors per a la 
Sostenibilitat Local” on es proposaran, tal com el seu nom indica, 
propostes per millora la implantació d’aquests indicadors 

 
Projectes acabats: 
 
• Hem acabat l’informe “Identificació de mesures per a incidir des del govern 

central en matèria de fiscalitat ambiental”, encarregat a ENT pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i fet conjuntament amb la 
Universitat de Barcelona. 

 
• Hem acabat el projecte “Suport a la comissió de residus de l’Ajuntament de 

Sabadell en l’organització de debats ciutadans”. 
 
• Ha estat lliurat l’informe “Alternatives per a la gestió de la recollida 

d’envasos i paper i cartró a Mollet del Vallès i Granollers”, encarregat pel 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 

 
Informació d’interés: 
 
• El passat 16 de juliol vam fer la conferència "La fiscalitat dels residus" a la 

seu de la Mancomunitat de municipis de la Vall d'Albaida, a Ontinyent. 
 

• El passat 13 de juliol ens vam reunir, en el marc de col·laboració amb el 
projecte de l’Observatori del Deute en la Globalització, amb el President 
del Govern Rodríguez Zapatero, a qui se li va fer arribar les demandes de 
l’Aliança contra la Pobresa i de la campanya Qui deu a qui? 
(www.quideuaqui.org) . 

 
 
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’ ���. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web 
http://www.ent-consulting.com��
 
Si estan interessats en rebre ��������	
� poden apuntar-se a: 
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com�
 
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: 
info@ent-consulting.com��
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Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons  
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