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Nous projectes 
 
• El Consell Comarcal de la Cerdanya ha encarregat el projecte “ESTUDI 
D’IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS 
MUNICIPALS I DE MILLORA DE LA RECOLLIDA DE LES FRACCIONS RESTA, 
ENVASOS, PAPER/CARTRÓ I VIDRE A LA COMARCA DE LA CERDANYA”. 
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat el projecte “PLA D’ACCIÓ 
AMBIENTAL EN MATÈRIA DE RESIDUS PER A TRES CENTRES DE TREBALL DEL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”. 
 
• La Xarxa de Custòdia del Territori ens ha encarregat el projecte “PROPOSTA 
D’INCLUSIÓ D’INCENTIUS FISCALS A LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI NATURAL 
DE CATALUNYA”. 
 

Projectes acabats 
 
• El  passat 21 de juliol es va presentar en roda de premsa i es va registrar al 
Congrés dels Diputats la “PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE FISCALIDAD 
AMBIENTAL”, elaborada per ENT per encàrrec del Grup parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya-Verds al Congrés, i que comptà amb el suport de Comissions 
Obreres, Ecologistas en Acción, WWF España i Greenpeace. 
 
• Hem finalitzat el projecte “BENEFICIS ECONÒMICS SOBRE EDIFICIS I 
MONUMENTS DERIVATS DE LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE A LA 
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA”, encarregat per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
• Hem finalitzat el projecte “ASISTENCIA TECNICA  PARA LA CONCRECIÓN DE 
POSIBLES INCENTIVOS FISCALES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION 
TERRITORIAL DE LA HUERTA DE VALENCIA”, encarregat per la Generalitat 
Valenciana. 
 



 

 

 

Conferències 
 
• El proper 14 d’octubre a les 16h, Ignasi Puig Ventosa farà la ponència “Cap a 
un finançament local sostenible”, dins de la sessió “Noves visions en els models 
econòmics”, integrada a la Setmana del CADS, en la que es commemoraran els 
seus 10 anys. La sessió tindrà lloc a l’espai del Consorci el Far. Més informació i 
inscripcions a: 
http://www.reptessostenibilitat.cat/index.php?seccio=programa 
 
• En Miquel Ortega va participar a la Ia Universidad de Verano de los Verdes 
que va tenir lloc a Osca el 24 i 25 de juliol. La seva contribució a la plenària 
“Europa, Globalització i Crisi econòmica” va ser la xerrada “Europa Global i 
justícia ambiental”. Podeu trobar més informació al blog 
http://ent.cat/blog/index.php?blog=2  
 

Racó d’Ecologia Política 
 
• El proper número de la revista Ecologia Política es publicarà al desembre i 
tractarà sobre “L’agricultura, ramaderia i pesca del segle XXI”. Us convidem des 
d’aquest mateix moment a aportar articles. Si voleu consultar les condicions de 
publicació ho podeu fer visitant el web www.ecologiapolitica.info o enviant un 
correu a secretariado@ecologiapolitica.info a l’atenció de Jofre Rodrigo. 
 
 
 

Altres 
 
• S’ha inaugurat la nova pàgina web de l’Associació de Municipis Catalans per a 
la Recollida Selectiva Porta a Porta: www.portaaporta.cat/ca/index.php  
Sens dubte esdevindrà un punt clau de referència per aquest model de 
recollida, que és el que està assolint fins el moment els millors resultats de 
recollida selectiva. 
 
• Els membres d’ENT a partir d’ara tenen un blog on poden fer les seves 
aportacions a nivell individual referents a temàtiques ambientals i socials. En ell 
trobareu nombrosa informació. Ho podeu consultar, i participar!, a 
www.ent.cat/blog  
 

 
 



 

 

 
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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