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Publicacions 
 
• En Miquel Ortega Cerdà ha publicat al setmanari “La Directa” número 166 del 
23 de desembre de 2009 l’article “Copenhaguen, una gran oportunitat perduda” 
 
• En Miquel Ortega Cerdà ha publicat a “Rebelion” el dia 2 de desembre l’article 
“El cambio climático, un elemento de anticooperación ecológica”. 
 
 • Al proper número de la revista “Entrepobles”, que es publicarà al mes de 
gener de 2010, en Miquel Ortega publicarà l’article “Copenhaguen, què ha 
succeït i com podem continuar?”. 
 
• L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), per encàrrec del Departament 
de Medi Ambient, publicarà en breu “El Compte Satèl·lit de les Emissions 
Atmosfèriques 2001”, estudi elaborat per Vicenç Alcàntara, professor titular de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració de Jaume Freire 
González i Ignasi Puig Ventosa, d’ENT Medi Ambient i Gestió. 
 
• La revista Ide@sostenible ha publicat l’article “Competitivitat i Medi Ambient a 
Catalunya” escrit per Ignasi Puig Ventosa i Jaume Freire González. 
Ide@sostenible, 18, any 2009: 
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/8459/1/Competitivitat%2
0i%20MA%20_1-2__cat.pdf 
 
• La prestigiosa revista científica Energy Policy ha acceptat l’article “Empirical 
evidence of direct rebound effect in Catalonia”, escrit per Jaume Freire 
González, membre d’ENT Medi Ambient i Gestió. 
 

Projectes en curs 
 
• La implantació del sistema de pagament per generació a Argentona, 
col·loquialment anomenat Taxa Justa, va iniciar-se en fase de proves el passat 
22 d’octubre de 2009 i iniciarà el sistema fiscal definitivament el proper 1 de 



 

 

febrer de 2010. El passat 27 de novembre es va realitzar una sessió informativa 
i de debat oberta a tot tipus de públic. De moment, els resultats mostren la 
participació activa de més del 90% de la població de la zona porta a porta. Així 
mateix, segueix rebent bona difusió i crítiques als mitjans de comunicació locals 
i  nacionals: 

- El Punt – “Argentona crea una taxa per bonificar qui més recicli”. 8 d’octubre de 2010.  
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/89552-argentona-crea-
una-nova-taxa-de-la-brossa-per-bonificar-qui-mes-recicli.html 

- Capgròs. “Argentona implanta una taxa justa en la recollida de la brossa” – 14 d’octubre 
del 2009. http://www.capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=22416&sec=92 

-  El TOT Mataró. “Polèmica taxa justa d’escombraries”. 13 de novembre de 2009. 
http://www.totmataro.cat/portal//index.php?option=com_content&task=view&id=88972
&Itemid=38 

- Catalunya Informació - Debat al programa Esfera pública sobre la recollida 
d'escombraries, coincidint amb la setmana internacional de la prevenció de residus. 26 de 
novembre de 2009. http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=392987 

Conferències 
 
• El darrer 22 de desembre en Miquel Ortega va participar al seminari 
d’avaluació de la cimera de canvi climàtic de Copenhaguen “I després de 
Copenhaguen, què?”, organitzat per l’Observatori del Deute en la Globalització i 
la Campanya el Clima no està en venda a la Federació Catalana d’ONGs de 
Catalunya.  
• El proper 25 de gener Miquel Ortega Cerdà impartirà als seminaris de l’Institut 
de Ciències i Tecnologies Ambientals de la Universitat Autónoma de Barcelona 
el seminari “Justícia Ambiental”. 
 
 

Racó d’Ecologia Política 
 
• El proper mes de gener es publicarà el número 38 de la Revista Ecología 
Política dedicat a l’Agricultura del segle XXI (més informació disponible a: 
www.ecologiapolitica.info). El número 39 de la revista es publicarà al juny de 
2010 i tractarà sobre “Energies renovables i canvi climàtic”. Us convidem des 
d’aquest mateix moment a aportar articles. Si voleu consultar les condicions de 
publicació ho podeu fer visitant el web de la revista o enviant un correu a 
secretariado@ecologiapolitica.info a l’atenció de Jofre Rodrigo. 
 
 
 

Altres 
 
• Miquel Ortega, membre d’ENT, ha estat fent un seguiment de la Cimera de 
Copenhaguen de canvi climàtic. Podeu trobar el seguiment realitzat dia a dia de 



 

 

les negociacions i durant els 10 dies anteriors a la cimera a 
http://blogodg.wordpress.com/  
 
• Tots els membres d’ENT us volem desitjar un bon any 2010! 
 
 

 
 

 
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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