
 

 

Núm. 70 / Juny 2009 

 
Publicacions 
 
• L’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat l’informe “Aigua i canvi climàtic”, en 
el que va participar Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT, amb el capítol 
“Incidències del canvi climàtic sobre l'abastament urbà, l'oci i el turisme”. 
L’informe es pot descarregar a: http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P17200198
371242729159775&_nfls=false 
 
•  L’editorial Icaria, conjuntament amb la Fundació Betiko ha publicat el llibre 
“Crisis y respuestas en la red. Anuario de movimientos sociales 2009”, 
coordinat per Pedro Ibarra i Elena Grau. Miquel Ortega, membre d’ENT, 
conjuntament amb la Sílvia Cañellas han aportat el capítol "Biocombustibles". 
 
•  L’editorial Icaria, conjuntament amb l’ONG OMAL-Paz con Dignidad ha 
publicat el llibre “El negocio de la responsabilidad”, coordinat pel Juan 
Hernández Zubizarreta i en Pedro Ramiro. Miquel Ortega, membre d’ENT, ha 
aportat el capítol "Justicia Ambiental, gobernanza y Responsabilidad Social 
Corporativa".  
 
 

Nous projectes 
 
• El Departament de Medi Ambient i Habitatge ens ha encarregat el lot 
corresponent a Comerç i Consum, que forma part del contracte “Assistència 
tècnica per a la formulació de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya”. 
 
• L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha encarregat l’“Estudi per a la 
viabilitat de la implantació de la recollida de residus sòlids urbans porta a porta 
i sistemes complementaris” al municipi. 
 
 



 
 
 

 

Projectes acabats 
 
• Hem finalitzat el projecte “Assistència tècnica per a l’avaluació de l’impacte 
socioambiental i econòmic del comerç i el consum a Catalunya”, encarregat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
• Hem finalitzat el projecte “Estudio para la implantación de un sistema de 
gestión integral de los residuos municipales con criterios ambientales”, que 
tenia lloc a diversos municipis d’Ourense, i que fou encarregat per la 
Universidade de Vigo. 
 
 

Conferències 
 
• El proper 30 de juny, Jaume Freire (Ent) presentarà el treball de recerca: 
“Eficiència energètica i consum de recursos: Una estimació de l'efecte rebot a 
Catalunya” a la Sala de Juntes de la Facultat de CC. Econòmiques de la UAB, 
dins el programa de Doctorat en Economia Aplicada. 
 
• El proper 7 de juliol Jaume Freire (Ent), realitzarà la xerrada "Energy 
efficiency and resources consumption in households: the rebound effect" dins la 
Summer School in Public Economics de la Universitat de Georgia que se 
celebrarà a Atlanta (Estats Units) del 6 al 10 de juliol. 
 
• El proper 7 de juliol Miquel Ortega (Ent), realitzarà la xerrada "International 
indicators of food sovereignty" al congrés “15th Annual International 
Sustainable Development Research Conference” organitzat per la International 
Sustainable Development Research Society. La trobada es portarà a terme a 
Utrech (Holanda) del 4 al 7 de juliol. 
 
 

El racó d’ecologia política 
 
• Ja està disponible el número 37 de la Revista Ecología Política dedicat al medi 
ambient i la salut. Més información disponible a: www.ecologiapolitica.info. 
 
 



 
 
 

 

Altres 
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ha penjat al seu lloc web diversos estudis, 
entre ells diversos informes elaborats per ENT, com ara: “Estudi del 
compostatge casolà a Catalunya (Calculadora)”, “Viabilitat de la recollida i del 
tractament dels bolquers d’un sol ús a Catalunya” o “Estudi de la millora de la 
gestió de la fracció vegetal a Catalunya”. També hi ha penjat el “Manual 
municipal de la recollida selectiva Porta a Porta a Catalunya”, que va coordinar 
Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT Medi Ambient i Gestió. Tots els estudis es 
poden descarregar des de: 
 www.arc-
cat.net/ca/municipals/recollidaselectiva/rmordinaris/materiaorganica/jornades.h
tml#estudis 
 
 
 

 
 

 
Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a: 

http://ent-consulting.com/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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