L’enviamENT.
Núm 44. Abril 2007
Publicacions:
•

La revista Crónica Tributaria, editada per l’Instituto de Estudios Fiscales del
Ministeri d’Hisenda, ha acceptat l’article “La ambientalización de las
ordenanzas fiscales”, d’Ignasi Puig Ventosa.

•

Carta al director publicada el dia 9 d’abril al diari “El País” escrita per Miquel
Ortega. La carta amb el títol “Injusticia, energía y cambio climático” destaca
la importància dels impactes locals a l’extracció de l’energia que es
produeixen a tot el món i al mateix temps són moltes vegades ignorats.

•

Article “Els campions marins espanyols” escrit per Miquel Ortega i publicat al
número 53 del 26 d’abril del diari quinzenal “Diagonal”. L’article destaca la
importància dels actors espanyols en la sobreexplotació pesquera i en
alguns processos il·legals de pesca en l’àmbit marí. Al mateix número també
es publica una entrevista al mateix autor a l’entorn de l’esmena presentada
per l’Observatori del Deute en la Globalització a la Llei de Responsabilitat
ambiental, demanat una ampliació territorial de la responsabilitat ambiental
més enllà del marc Espanyol.

Nous projectes:
•

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha contractat l’estudi “INSTRUMENTS
ECONÒMICS, NORMATIUS I COMUNICATIUS PER A LA PREVENCIÓ
DELS RESIDUS GENERATS ALS COMERÇOS DE MONTCADA I
REIXAC”.

•

L’Ajuntament de Barcelona ens ha encarregat l’estudi “Estudi metodològic
d’equitat ambiental a Barcelona” que es realitzarà durant els propers sis
mesos.

Projectes en curs:
•

El dia 23 l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va fer entrega del Premi a les
Millors iniciatives locals de Medi Ambient 2006 de la Diputació de Barcelona
amb motiu del Projecte 50-50, a l’Institut Intermunicipal. Aquest any, el
consum d’energia a l’Institut s’ha reduït prop d’un 27% per al període
d’implantació del projecte. Aquesta disminució representa una reducció de
les emissions de CO2 de 22.000 Tn. A la finalització del projecte es farà la
correcció dels factors climàtics, els quals han estat importants per aquest
any, per tal de determinar la reducció d’energia imputable al Projecte 50-50.

Conferències:
•

El proper 7 de maig, a les 13h, tindrà lloc la presentació del llibre Polítiques
locals per a la reducció dels residus municipals, escrit per Ignasi Puig i
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Ventosa i publicat per la Fundació Pi i Sunyer amb el suport de l’Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Aquest llibre és el cinquè de la
col•lecció Gestió Local en Medi Ambient, coordinada per ENT Medi Ambient
i Gestió. En el decurs de l’acte, l’autor del llibre, parlarà sobre El paper dels
ajuntaments en la reducció de residus. La presentació serà a la Sala d’Actes
de l'Edifici del Vagó, situat al recinte de l'Escola Industrial, al C/Comte
d'Urgell 187, Barcelona.
•

El proper 5 de maig Miquel Ortega participarà com a ponent al taller
“Mineria, recursos naturals i petroli” organitzat pel Centre d’Estudis Africans
a la ciutat de Barcelona amb la ponència “Dependència energètica
espanyola i derivacions polítiques a l’exterior”.

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. Poden
trobar informació de com fer-ho a la nostra web http://www.ent-consulting.com.
Si estan interessats en rebre l’enviamENT 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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