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Publicacions 
 
• Ha aparegut l’article Freire González, J., Puig Ventosa, I. “Consum d’aigua i 
anàlisi input-output: simulació de l’impacte macroeconòmic de restriccions 
sectorials en l’abastament d’aigua”, Nota d’economia 93-94, 2009 (Monogràfic. 
Aigua i activitat econòmica), p. 107-126.  
El sumari de la revista es pot trobar a: 
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_84540854_1.pdf 
L’acte de presentació serà el dia 5 d'octubre, a les 19 h a l’Auditori Torre Agbar. 
Més informació: http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_26010852_1.pdf  
 
• Ha aparegut el llibre Puig Ventosa, I. (coord.), González Puig, A. 
“Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de 
Catalunya”. Documents de recerca, 16. Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS). Es pot descarregar a:  
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documents
recerca/2009/ddr_16_pdf_web.pdf  
 
• Ja està disponible la publicació “Interessos econòmics espanyols en les 
negociacions comercials Europa - Àfrica. La pesca al Senegal com a exemple” 
on han participat la Maria Mestre i en Miquel Ortega. La publicació ha estat 
editada conjuntament per ENT i les ONGs SETEM i ODG. Si us interessa la 
publicació la podreu trobar a www.setem.org  
 
 

Nous projectes 
 
• L’Ajuntament de Torredembarra ha encarregat el projecte “ESTUDI 
D’ALTERNATIVES PER A LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS”. 
 
 
 
 
 



 

 

Projectes acabats 
 
• Ha acabat el projecte “VIABILITAT DE LA IMPLANTACIÓ DE RECOLLIDA 
PORTA A PORTA DE FORM EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS”. Es 
tractava d’un projecte singular d’interès general encarregat per l’Ajuntament de 
Riudecanyes i l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta 
a porta, que comptà amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya. 
El principal producte d’aquest projecte és la “Guia pràctica per a la recollida 
porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants”, que es pot descarregar 
des del lloc web: www.portaaporta.cat. 
 
• Ha finalitzat el projecte “Potenciació dels consums immaterials a La Garriga”, 
encarregat per l’Ajuntament i que comptà amb el suport del Centre Català del 
Reciclatge. Es pot accedir al lloc web del projecte des de: 
http://www.lagarriga.cat/mediambient 
 
• Ha acabat el projecte “Impacte macroeconòmic de diverses alternatives de 
gestió de residus a través d’una anàlisi input-output”, encarregat per la 
Fundació Fòrum Ambiental. 
 
• Hem finalitzat els Plans d’Energia Sostenible dels municipis de Badalona i de 
Cardedeu, encarregats pels ajuntaments i la Diputació de Barcelona en el marc 
del Pacte dels Alcaldes. 
 
 

Conferències 
 
• En el marc de la Setmana del CADS, el proper 14 d’octubre Ignasi Puig 
Ventosa farà la ponència “Cap a un finançament local sostenible”. Més 
informació a: 
www.reptessostenibilitat.cat/docs/programa_setmana_cads_nou.pdf. 
 

Racó d’Ecologia Política 
 
•  El proper 31 d’Octubre es portarà a terme a Barcelona el seminari “Canvi 
climàtic i agricultura” organitzat per la campanya No et mengis el món. Us 
convidem a participar, podeu trobar més informació a 
www.noetmengiselmon.org  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Altres 
 
• L’Associació Catalana de Ciències Ambientals, amb el suport del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), convoca el Premi per a la 
sostenibilitat quotidiana elsteusobjectius.cat. 
 
• Hem canviant les nostres oficines, a partir d’ara ens podeu trobar a C/Sant 
Joan, nº 39, 1r pis. 08800 Vilanova i la Geltrú.  
 

 

 
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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