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Novetats al web 
 
• Miquel Ortega ha publicat el seu blog l’article “La Unión Europea tras 
Copenhague”. El text es pot descarregar a: 
http://miquelortega.cat/2010/04/12/la-union-europea-tras-copenhague/  
  

Publicacions 
 
• La “Revista de Economía Crítica” ha publicat al número 9, corresponent al 
mes d’abril, l’article “Tras Copenhague, cruce de caminos” realitzat per Miquel 
Ortega. A partir de l’1 de maig estarà disponible al web 
www.revistaeconomiacritica.org  
 
• Al diari Kronika de Hernani apareix una entrevista a Ignasi Puig Ventosa 
(ENT) sobre recollida selectiva porta a porta: 
http://www.kronika.net/index.php?Sec=01&Cod=21218&Act=07 
 

Nous projectes 
 
• L’Institut Català Internacional per la Pau ens ha contractat conjuntament amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona per portar a terme el projecte de recerca 
“Anàlisi i propostes d’actuació per a la resolució de conflictes socio-ambientals 
pesquers a Centreamèrica”. La duració estimada del projecte és de nou mesos.  
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat l’elaboració dels 
continguts de la “Guia per a l’elaboració de plans d’ambientalització en matèria 
de residus per als Departaments de la Generalitat de Catalunya”. Aquesta guia 
té per objectiu exposar informació detallada sobre l’estructura i continguts 
bàsics d’un pla d’ambientalització, relativa a la importància de la seva 
implantació, així com en relació a aspectes més pràctics sobre la forma de 
procedir a la seva elaboració o sobre la seva aplicació. La guia estarà adreçada 



 

 

al personal encarregat de la gestió de residus dels centres de treball de les 
diferents Conselleries. 
 
• L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha encarregat la realització del 
projecte “Propostes per a ampliar l’ús de bolquers reutilitzables i millorar 
l’eficiència en l’ús en les llars d’infants de Sant Cugat del Vallès”, el qual compta 
amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. El projecte proposat dóna 
continuïtat al projecte d’introducció de bolquers reutilitzables a les cinc escoles 
bressol municipals mitjançant la promoció de l’ús d’aquests bolquers a nivell 
domèstic, i mitjançant la introducció de la gestió in situ del rentat en una escola 
bressol, com a prova pilot per a millorar-ne l’eficiència a nivell econòmic. 
 
• L’Ajuntament de Castellar del Vallès, ens ha encarregat la realització d’un 
projecte de prevenció del malbaratament alimentari, que compta amb el suport 
de l’Agència de Residus de Catalunya. La campanya, que porta per nom Escura 
el plat i la nevera, consistirà, per una banda, en la publicació a l’Actual de 
Castellar d’un seguit de consells per evitar el malbaratament alimentari a les 
llars, i per l’altra, en la realització d’un concurs obert a tothom, l’objecte del 
qual serà l’elaboració de receptes de cuina. Aquestes receptes hauran de tenir 
com a finalitat evitar que es llenci menjar, ja sigui utilitzant les sobres dels 
àpats o bé transformant ingredients que d’una altra manera acabarien a les 
escombraries. Posteriorment, el projecte contempla un seguit d’actuacions 
encaminades a incidir sobre els establiments comercials i de serveis, així com 
aquells equipaments públics en els que es prestin serveis de manutenció. Per a 
més informació podeu consultar el següent web:  

http://www.castellarvalles.org/Descriptius/descriptiu_detall/_sqVDweuBh
yate_4DajpUTn7cNXa3xwtyjcgz2WfrQ7o 
 
 

Conferències 
 
• El dia 22 d’abril en Miquel Ortega va realitzar la sessió de formació “Cambio 
climático: Copenhague y más allá”. Al curs “Medi ambient i desenvolupament” 
organitzat pel CICODE de la Universitat de Granada. Es poden descarregar les 
presentacions utilitzades a http://miquelortega.cat/2010/04/20/presentaciones-
de-cambio-climatico/  
 
• El proper 12 de maig a les 13.00 hores en Miquel Ortega farà la xerrada 
“Canvi climàtic: què podem esperar més enllà de Copenhaguen” a la setmana 
de la ciència crítica organitzada per l’Assemblea de ciències i biociències de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 



 

 

• El proper 13 de maig en Miquel Ortega farà, conjuntament amb Gemma 
Tarafa, la sessió de formació “Tractats de lliure comerç i sobirania alimentària” 
al curs “Ecologia Política” del Màster de Sostenibilitat de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. UPC. Podeu trobar més informació sobre els 
continguts de l’assignatura a: 
 http://www.odg.cat/ct/inicio/formacio/15.php?id_pagina=15  
 
• El proper 20 de maig en Miquel Ortega farà la sessió de formació “Justícia 
ambiental a Catalunya” al curs “Ecologia Política” del Màster de Sostenibilitat de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. UPC. Podeu trobar més informació sobre 
els continguts de l’assignatura a: 
 http://www.odg.cat/ct/inicio/formacio/15.php?id_pagina=15  
 
•  El passat 26 de novembre de 2009, European Environmental Bureau (EEB) i 
Green Budget Europe (GBE) van organitzar a Madrid el seminari “Environmental 
Fiscal Reform and its Contribution to a Green Economy with a Debate on the 
Upcoming Spanish Presidency and its Role in the new Lisbon Strategy”. 
L’informe i les presentacions estan disponibles a: 
www.eeb.org/EEB/index.cfm/news-
events/index.cfm?eventsyear=2009&displayTab=events 
 
• La ponència presentada per Ignasi Puig Ventosa (ENT) “Possible ways of 
introducing environmental taxation at the national level in the Spanish legal 
framework” està disponible en castellà a:  
www.eeb.org/?LinkServID=8B7E914E-DF4A-C309-
E1CAD883F89C2B09&showMeta=0 
 
 

Racó d’Ecologia Política 
 
• El proper 29 d’abril Miquel Ortega participarà a la presentació del portal 
d’internet en castellà http://fishsubsidies.org centrat en els ajuts públics que 
rep el sector pesquer europeu. Aquesta presentació es fa en el marc de la 
campanya per a la reforma de la política pesquera europea que porta a terme la 
xarxa OCEAN 2012 (http://www.ocean2012.eu/) de la qual ENT forma part.  
 
 

 
 

 
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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