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Novetats al web 
 
• Hem renovat el web (www.ent.cat). Esperem que us agradi!. Podeu enviar 
qualsevol proposta de millora a Miquel Ortega. 
 

Publicacions 
 
•Com a realitzat dels estudis realitzats per ENT pel Miquel Ortega i la Gemma 
Tarafa per a Veterinaris sense Fronteres s’han publicat tres nous llibrets: “Las 
“nuevas relaciones” comerciales africanas. Análisis de los impactos de una 
mayor liberalización comercial sobre el sector agropecuario en la zona de 
Grandes Lagos”, “¿Soberanía alimentaria o tratados de libre comercio en 
Uganda? Análisis de los tratados de libre comercio sobre el sector agropecuario 
de Uganda”, i “Soberanía alimentaria o tratados de libre comercio en Nod Kivu 
(República Democrática del Congo)? Análisis de los tratados de libre comercio 
sobre el sector agropecuario”. La versió electrònica està disponible al web de 
Veterinarios Sin Fronteras. 
• S’ha publicat l’article: Puig Ventosa, I. i Freire González, J. (2010). Factores 
determinantes de los niveles de impropios en la FORM, Infoenviro 54:29-34. Es 
pot consultar a: 
http://www.infoenviro.es/numeros/infoenviro/actual/pageflip.html 
• S’ha publicat l’article: Puig Ventosa, I.; Freire González, J. i J. Rodrigo Aribau 
(2010). Caracterización del compostaje doméstico en Catalunya, Equipamiento 
y servicios municipales 148:72-81 
 

Nous projectes 
 
• El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ens ha encarregat 
l’“Estudio sobre modelos de gestión de residuos en entornos rurales aislados i 
en zonas insulares”, que té una durada prevista de 8 mesos. 
 
 



 

 

Projectes acabats 
 
• Hem acabat el projecte “Impacte del sector pesquer espanyol a Centre 
Amèrica” encarregat per Veterinaris Sense Fronteres. Per a obtenir una còpia 
dels resultats feu la demanda directament a Veterinaris Sense Fronteres 
(persona de contacte Ferran García). 
 
 

Conferències 
 
• En motiu del desè aniversari de les primeres implantacions de la recollida 
selectiva porta a porta a Catalunya el proper dia 3 de juny tindrà lloc a Tiana la 
jornada tècnica “Recollida selectiva porta a porta a Catalunya: 1 repte, 10 anys 
i 100 municipis”, en la qual intervindrà Ignasi Puig. Més informació i inscripcions 
a http://www.portaaporta.cat/ca/document.php?idDocument=76. 
 
• El proper 16 de juny Miquel Ortega al marc del “3rd International Seminar on 
Sustainable Technology Development” que tindrà lloc a Barcelona i Vilanova i la 
Geltrú, organitzat per CITIES-UPC, i que té com a temàtica la pesca, farà la 
ponència “Polítiques internacionals de pesca”. Més informació a 
https://www.upc.edu/sostenible2015/menu3/Seminaris  
• El proper 29 de juny, al congrés internacional “Innovation & Sustainable 
Development in agriculture and food” que tindrà lloc a Montpellier, Miquel 
Ortega presentarà la recerca realitzada conjuntament amb la Marta Guadalupe 
Rivera Ferre “New principles for international agricultural policies in an 
ignorance state”. 
• El proper 2 de juliol, al marc de la conferència internacional “International 
conference on environmental conflicts and justice” organitzada per la 
Universitat Autònoma de Barcelona al campus de la mateixa Universitat, Miquel 
Ortega presentarà la ponència “Environmental justice in Catalonia”. 
• Del 5 al 9 de juliol tindrà lloc a Alella el curs d’estiu de la Universitat de 
Barcelona “Els moviments ecologistes: grans reptes de futur”. En ell participarà 
Miquel Ortega mitjançant la ponència “El canvi climàtic i el moviment de justícia 
climàtica”. La matrícula ja està oberta, us convidem a apuntar-vos. Podeu 
trobar més informació a: http://www.ub.edu/juliols  

• El proper 12 de juliol tindrà lloc a Cambrils el curs d’estiu de la Universitat 
Rovira i Virgili “Desenvolupament i conflictes ambientals a l’Amazonia”. Miquel 
Ortega farà la xerrada “L’ABC de les negociacions de canvi climàtic”. La 
matrícula ja està oberta, podeu trobar més informació a: 
http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/llistat_activitats.html 
• El passat 26 de maig, Ignasi Puig Ventosa (ENT) va fer la ponència 
“Oportunidades de la custodia del territorio: resultados del «Estudio jurídico 
sobre la custodia del territorio», con especial énfasis en los instrumentos 



 

 

económicos y fiscales para el incentivo de la custodia”, a les IV Jornadas 
estatales de custodia del territorio, Benia de Onís (Asturias). 
• El proper 16 de Juny, en Jaume Freire González (ENT) presentarà el pòster: 
“A general equilibrium perspective of water supply restrictions: economic 
impacts in Catalonia” a la Spain Young Water Professionals Conference que se 
celebrarà a Barcelona del 16 al 18 de juny. 
 
 

Racó d’Ecologia Política 
 
• La coalició de pesca OCEAN 2012, orientada a promoure una reforma de la 
Política Pesquera Comú millor des de la perspectiva social i ambiental, organitza 
del 5 al 13 de juny la “Setmana Europea del peix” (European fishweek). Ent, 
com a membre de la campanya us convida a visitar el web 
http://www.ocean2012.eu i a participar als actes que tindran lloc a Catalunya.  
 
 
 
 

 
 

 
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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