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Noves publicacions: 

 
• Acaba de sortir el llibre “La gestió local de la mobilitat sostenible i segura”, 

escrit per Miquel Ortega Cerdà (mortega@ent-consulting.com) i Lluís 
Cerdà Cuéllar (lcerda@ent-consulting.com). És el quart 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 venda a 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 

 
 

Nous projectes: 
 

• L’Ajuntament de Canet de Mar ens ha encarregat el projecte 
“APROXIMACIÓ A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS DES DE LA 
RACIONALITZACIÓ DEL CONSUM DE RECURSOS” consistent en 
afavorir l’intercanvi i l’ús compartit de productes, com a estratègia de 
reducció de la generació de residus. 

 
• L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat la revisió i actualització 

d’una part del seu lloc web. 
 

• L’Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de 
Barcelona ha encarregat l’estudi “COSTOS I INGRESSOS DE 
L’URBANISME PER ALS MUNICIPIS: METODOLOGIA, CAS D’ESTUDI I 
PROPOSTES”. El projecte consisteix en desenvolupar una metodologia 
que permeti: a) contrastar la dependència dels municipis dels ingressos 
urbanístics; b) avaluar si la urbanització de poca densitat implica majors 
costos pels municipis que la urbanització d’alta densitat. 
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Projectes acabats: 
 
• Hem acabat el projecte “AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA PER A 

LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES D’INDICADORS PER A LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL” encarregat per la Diputació de Barcelona. El 
projecte s’han centrat principalment en les problemàtiques relacionades 
amb els usos dels indicadors de sostenibilitat, així com la seva integració 
en la política de gestió diària dels municipis. 

 
• Aquest mes hem finalitzat i lliurat l’ “ESTUDI PER A LA IMPLANTACIÓ 

DEL CONCEPTE 50-50 AL CENTRE DOCENT IES ESCOLA 
INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA” 
encarregat per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Els propers mesos 
es procedirà a la seva implantació, que serà pionera a tot l’Estat. 

 
 
Conferències: 

 
• Jesús Ramos Martín (ENT Medi Ambient i Gestió) impartirà diverses 

sessions al curs “Energia i sostenibilitat: del canvi climàtic al pic del petroli”, 
que se celebrarà Tortosa (Campus Terres de l’Ebre) del 10 al 14 de juliol. 
El curs és coordinat per Azael Fabregat (Director del Campus de les Terres 
de l’Ebre de la URV) i dirigit per Carles Ibàñez Martí (Cap de la Unitat 
d’Ecosistemes Aquàtics, UEA-IRTA). 

 
• Jofre Rodrigo i Aribau (ENT Medi Ambient i Gestió) realitzarà, el dia 27 de 

març, una conferència per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran de la Comarca de l’Anoia (adscrita a la UPC) amb el títol “La gestió 
dels residus municipals a Catalunya”. 

 
 
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  

 


