Núm. 100 / Desembre 2011
Estem de celebració! Arribem al número 100 de l’enviament! Esperem que fins
ara hagi resultat del vostre interès. En breu introduirem modificacions en el seu
format, però tot al seu temps...ara per ara el que toca és desitjar-vos un
excel·lent any 2012!

Publicacions
• Ha estat publicat l’article escrit per en David Font i l’Ignasi Puig “Programas
locales de prevención de residuos municipales”, a la revista Cuadernos de
Administración Local, de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), pàg. 49-55. Es pot accedir al número de la revista a través del següent
enllaç:
www.femp.es/files/11-3023-fichero/166-diciembre2011.pdf?download=1

• Ha estat publicat l’article escrit per en Jaume Freire-González “Methods to
empirically estimate direct and indirect rebound effect of energy-saving
technological changes in households”, a la revista Ecological Modelling, No. 223,
pàg. 32-40.
• Ha estat publicat l’article escrit per l’Ignasi Puig Ventosa “Fiscalitat ambiental
a la política local”, No. 4 de la col·lecció Articles Municipalistes, de l’Institut de
Ciències Polítiques i Socials, Programa Ciutats i Persones. S’hi pot accedir a
través del següent enllaç: www.icps.cat/archivos/CiPdigital/CiP-AM4Puig.pdf

Nous projectes
• La Xarxa de Custòdia del Territori ens ha encarregat l’elaboració del projecte
“Identificació d’incentius a incloure en les ordenances fiscals dels municipis en
matèria de custòdia del territori”, com a aportació als processos legislatius del
projecte pilot d’implantació de models innovadors d’acords de custòdia
d’elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social.
• Estem començant un nou projecte en col·laboració amb la Universitat
Autònoma de Barcelona a l’entorn de la cimera Río+20. Al proper semestre

organitzarem diverses jornades, un blog i un twitter específic. Us mantindrem
informats en breu i us anunciarem com participar al projecte.

Projectes en curs
• El passat 28 de novembre, el programa La Noche Despierta de Radio Euskadi
entrevistà a Ana Juaristi (Ajuntament de Donostia) i Maria Calaf (ENT) en
relació al projecte de promoció de bolquers de roba a les llars d’infants de San
Sebastián,
desplegat
el
passat
24
de
novembre
:
www.eitb.com/es/audios/detalle/784941/reutilizando-panales-coleccionandocalendarios (a partir del minut 6).

Projectes acabats
• S’ha finalitzat la primera fase del projecte d’actualització de la base de dades
digital de les taxes i impostos ecològics espanyols encarregat a la Fundació ENT
per l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
• S’ha finalitzat el projecte “Propostes per introduir incentius a la custòdia del
territori a la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo”, com a aportació a processos legislatius del
projecte pilot d’implantació de models innovadors d’acords de custòdia
d’elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social, encarregat a la
Fundació ENT per la Xarxa de Custòdia del Territori.

Conferències
• El passat 16 de desembre vam organitzar a Barcelona les jornades “El futur
de l'alimentació en risc. De la crisi energètica a la crisi alimentària”. Les
jornades van tenir un gran èxit d’assistència i de valoració per part dels
assistents.
Podeu
trobar
les
presentacions
realitzades
a:
www.ent.cat/arag/htdocs/modules/content/index.php?id=52
• El proper 28 de gener en Miquel Ortega participarà a la xerrada “El repte de la
reforma de la Política Pesquera Comú”, a les jornades organitzades sobre
Política Agrària Comú i Política Pesquera Comú per l’entitat de Xixón, Picu
Rabicu.

Racó d’Ecología Política
• El proper gener sortirà publicat el pròxim número de la revista Ecología
Política amb el títol “Deudas y respuestas a la crisis desde la Ecología Política”.
Inclou articles de màxima actualitat que proporcionen una visió àmplia i
detallada de la temàtica estudiada. Entre els quals destaquen les discussions
sobre la relació entre el deute financer i el deute ecològic, els mecanismes
financers responsables de la situació actual, les sortides democràtiques a la crisi
ecològica, l’experiència de l’auditoria del deute d’Ecuador, la relació entre la
crisis alimentària i les revoltes del Magreb, etc.

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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