Núm. 94 / Juny 2011

Novetats al web
• Hem estrenat el web de la Fundació ENT. A partir d’ara podeu trobar tota la
informació sobre la fundació al web www.fundacioent.cat
• En Miquel Ortega estrena twitter dedicat a temàtiques socio-ambientals, ho
podeu consultar a http://www.twitter.com/MiquelOrtega

Publicacions
• S’ha publicat l’article: Russi, D., Corbera, E., Puig Ventosa, I., Cazorla-Clariso,
X. "Payment for Ecosystems Services in Catalonia, Spain. A review of
experience and potential applications" (p. 87-100), dins de Spanish Journal of
Rural Development. Vol II, Special Issue 1. 2011.
• Ha sortit publicada la versió traduïda al castellà de la “Guia per a la
implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals”,
editada per primer cop per l’Agència de Residus de Catalunya el passat
novembre de 2010. Es pot descarregar des del següent enllaç:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cat
ala%20del%20reciclatge%20%28CCR%29/Guia%20PXG%20ES.pdf
La versió en català (que fou presentada fa uns mesos) es pot descarregar de:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cat
ala%20del%20reciclatge%20%28CCR%29/Guia%20PXG.pdf

Nous projectes
• El projecte titulat "European Network of Political Ecology" ha estat seleccionat
per la Comissió Europea com un dels nous programes "Marie Curie Training
Networks". En aquest projecte ENT forma part de la xarxa liderada per l’ICTAUAB, també en formen part el Centre d'Estudis Socials de la Universitat de
Coimbra, la Universitat de Manchester, la Universitat de Lund, la HumboldBerlin University, la Harokopion University of Greece, la Universitat de Bogazici
de Turquia, la Universitat de Xile, l’ONG CDCA d’Itàlia i Amics de la Terra Orient

Mitjà. Tenim un rol destacat, liderem un work package i som membres del
comitè executiu. El projecte permetrà portar a terme recerca i formació durant
4 anys participant en l’organització de sis cursos intensius sobre temàtiques
vinculades a l'ecologia política, tres cursos d'estiu i una conferència
internacional.
• La Fundació ALTERNATIVAS ha escollit l’estudi “Análisis y propuestas de
actuación ante la reforma de la Política Pesquera Común. La sostenibilidad
como eje de futuro de la pesca española” per a ser publicat a la seva col·lecció
“Estudios de progreso”.
• El grup de recerca GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu Fabra ens ha
demanat que col·laborem en l’informe “Independent evaluation report of the
Epidemiological study into cancers in Gibraltar”.

Projectes acabats
Hem finalitzat el projecte: “Estudi d’instruments econòmics per al foment de la
prevenció dels residus municipals a Lleida”, realitzat per encàrrec de
l’Ajuntament de Lleida i que ha comptat amb el suport de l’Agència de Residus
de Catalunya.

Conferències
• El Jaume Freire González d'ENT ha presentat la recerca "Assessing indirect
rebound effect of energy efficiency improvements in households with a
generalised Input-Output model" a la UK Energy Research Centre Summer
School; celebrada del 26 de juny a l'1 de juliol a la Universitat de Warwick,
Coventry (Regne Unit)".
• El proper 14 de juliol en Miquel Ortega farà xerrada “La pesca des de la
sobirania alimentària” en el marc del curs d’estiu “Alimentación, agroecología y
soberanía alimentaria” que organitza la Universitat Politècnica de València a
Alcoi. Podeu trobar més informació a: http://universidadverano.upv.es/

Guardons
Els ajuntaments de Miravet i Rasquera van ser premiats el passat 14 de juny de
2011 com els consistoris més sostenibles en el XVII premi Ones Mediterrània.
Aquest guardó, atorgat per Mare Terra Fundació Mediterrània (organitzadora),
l’Agència de Residus de Catalunya i l’Associació Nacional de Municipis amb
Energies Renovables, és un reconeixement, entre d’altres, als resultats en
termes de prevenció de residus que ha tingut la implementació dels sistemes de
pagament per generació de residus a ambdós municipis, realitzada amb el

disseny
i
la
col·laboració
d’ENT.
Per
a
més
informació:
http://www.riberaebre.org/actualitat/ficha_salaprensa.php?id=785

Racó d’Ecologia Política
Hem finalitzat el nou número de la revista “Ecología Política” que porta per títol
“Justicia ambiental”. Esperem que us sigui d’interès. Estarà disponible durant el
mes de juliol. De seguida que així sigui ho publicarem al web
www.ecologiapolitica.info

Altres
La Fundació ENT s’ha associat a ACR+:
www.acrplus.org/module/news/display/newsdisplay.aspx?news=70
Es tracta d’una xarxa internacional amb seu a Brussel·les que comparteix
l’objectiu de promoure el consum sostenible de recursos i la gestió de residus a
través de la prevenció en origen, la reutilització i el reciclatge.

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

Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons
Ent, Medi Ambient i Gestió
r
C/Sant Joan, nº 39, 1 . 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel/fax: 93 893 51 04 - www.ent.cat

