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Publicacions
• L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha publicat la “Guia sobre finançament i
canvi climàtic”, escrita per David Font Vivanco, Miquel Ortega i Cerdà i Jaume
Freire González, membres d’ENT Environment and Management. Més informació
a:http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Campanyesicomunicacio/
Publicacions/Els papers de l'OCCC/Guia finançament català.pdf.
• S’ha publicat el capítol Puig Ventosa, I. “Haciendas locales y medio ambiente:
situación y posibles reformas” (p. 115-131), dins de Serrano Antón, F. (Dir.)
“Tributación ambiental y haciendas locales”. Colección Defensor del
contribuyente. Civitas - Thomson Reuters. Editorial Aranzadi. Madrid, 2011.

Nous projectes
• La Fondazione per l’Ambiente (Itàlia) ha convidat a la Maria Calaf, en nom de
la Fundació ENT, a participar com a experta de l’estat espanyol en el projecte
LO.RE.NET (LOcal REgulation NETwork), que pretén ser una xarxa amb
informació dels sistemes de regulació dels serveis locals d’abastament d’aigua,
de gestió dels residus municipals i dels serveis de transport públic, entre altres.
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat l’estudi “Diagnosi i
propostes d’instruments per a la prevenció de la generació dels residus de
paper no envàs a Catalunya”. Els principals objectius d’aquest estudi són
realitzar una diagnosi detallada del consum, generació de residus i gestió de
paper no envàs a Catalunya, analitzar les experiències nacionals i internacionals
més rellevants pel que fa a la seva prevenció, i elaborar propostes d’actuació a
nivell administratiu i normatiu

Projectes acabats
• Hem finalitzat el projecte “Elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus
Municipals de Cornellà de Llobregat”, realitzat per encàrrec de l’Ajuntament de

Cornellà de Llobregat i que ha comptat amb finançament per part de l’Agència
de Residus de Catalunya. L’elaboració d’aquest projecte suposa un full de ruta
fins l’any 2016 pel que fa a la prevenció de residus en aquest municipi i
permetrà, entre d’altres, una millor planificació de les actuacions en base a
criteris com la prevenció assolida per les mesures previstes o la seva eficiència
econòmica.

• Hem finalitzat el projecte “Elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus
Municipals de Lleida”, realitzat per encàrrec de l’Ajuntament de Lleida i que ha
comptat amb finançament per part de l’Agència de Residus de Catalunya.
Aquest pla abasta fins l’any 2018 i coordinarà el desenvolupament de les
actuacions de prevenció al municipi.

• Hem finalitzat el projecte “Inventory of public waste authorities at regional
and local level present at the Spanish Mediterranean region”, dins del projecte
"Reco Baltic 21 Tech. Towards Sustainable Waste. El treball es va presentar en
un workshop del projecte celebrat el passat 17 de maig a Barcelona.

• Hem finalitzat els informes “Estudio sobre modelos de gestión de residuos en
entornos rurales aislados” y “Estudio sobre modelos de gestión de residuos en
zonas insulares”, encarregats pel Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. En ambdós casos, els informes parteixen d’una anàlisi del marc
normatiu, inclouen diversos casos d’estudi nacionals i internacionals i formulen
propostes d’acció en matèria de residus municipals, focalitzats en aquests
àmbits geogràfics específics.

Conferències
• El proper 2 de juny, en Jaume Freire González (ENT) farà la xerrada “Las
mejoras de productividad energética y el efecto rebote a través de un análisis
Input-output de la energía", al 1er encuentro de la Asociación de Economía
Ecológica en España que tindrà lloc a Barcelona
• El proper 10 de juny, Miquel Ortega participarà a l'acte “La pesca artesanal
sostenible en la reforma de la Política Pesquera Común (PPC)” organitzat en
motiu de la Setmana Europea de la Pesca (4-12 de juny) per Ecologistes en
Acció i OCEAN 2012. L'acte tindrà lloc d'11.00 a 13.30 a l'Hotel Preciados C/Preciados, 37 de Madrid. Participaran: Lydia Chaparro, Responsable de Pesca
d'Ecologistes en Acció; Alejandro Polanco, Director General de Recursos
Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino; Pilar Pereda, Cap de l'Àrea de Pesqueries de l'Institut Espanyol
d'Ocenografia; Marta Cavallé, Coordinadora de Projectes de la Fundació
Lonxanet; i Miquel Ortega, Coordinador Polític d'OCEAN2012. El moderador serà
el periodista Paco Arjona, del programa Españoles en la Mar de Radio Nacional

de España. Si voleu assistir a l'acte si us plau envieu un correu electrònic a
pesca@ecologistasenaccion.org o truqueu al 657 361 673.
• El proper 11 de juny, en Miquel Ortega participarà a l'acte "Per uns mars
plens de vida". L'acte comptarà amb un concert d’havaneres amb el grup
NORAI, davant del MARAM en el Port de l'Escala i participaran diversos ponents
(pescadors, científics…) per a que ens expliquin com era pescar a l'Escala en el
passat, com és ara i quina visió tenen del futur. L'horari és de 19.00 a 21.00.
Més informació a: www.ocean2012.eu/events/63-concert-d-havaneres-per-unsmars
• El proper 14 de juny la Maria Calaf (ENT) farà la xerrada “La problemática de
los pañales desechables y sus alternativas”, en el marc de la “Jornada técnica
sobre la prevención y el reciclaje de residuos” que organitza Ategrus a Bilbao.
Més informació a: www.ategrus.org/pdf/11_JTRECICLAJE_programa.pdf
• El proper 22 de juny, en Miquel Ortega participarà a les jornades sobre
"Desigualtat a la Salut" que s'organitzen al Caixaforum de Barcelona, realitzant
la xerrada "Justícia ambiental i salut". Si voleu més informació sobre l'acte
envieu un correu electrònic a mortega@ent.cat
• Els propers 24-26 de juny Ignasi Puig (ENT) participarà a Rupià (Girona) al
workshop “Halting Biodiversity Loss Through addressing Resource Use”,
organitzat per la Resource Cap Coalition

Altres
• El darrer 23 de maig es va emetre al programa "Para todos la 2" de TVE2
l'entrevista realitzada al Miquel Ortega a l'entorn d'un informe que ha publicat
OCEAN2012 i la NEF sobre el dia de la Dependència Pesquera. Podeu trobar
l'entrevista
a:
www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2ecologistas-accion/110943
• Del 4 al 12 de juny les entitats membres d'OCEAN2012 celebren la segona
Setmana Europea de la Pesca. Es portaran a terme nombroses activitats. Visita
el web www.ocean2012.eu/pages/39-semana-europea-de-la-pesca-2011 i vine!

Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a:
http://ent.cat/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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