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Publicacions 
 

• S’ha publicat el llibre “Democracia económica”, que compta amb un breu 

capítol escrit per Ignasi Puig Ventosa. Es pot adquirir a 

www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1231. La versió homònima del mateix 

llibre en català ja havia estat publicada anteriorment per l’editorial Catalunya 

Segle XXI. 

 

• S’ha publicat l’informe “Instrumentos económicos en el sector de la gestión de 

residuos. Experiencias de países de la OCDE y de América Latina”, on ENT va 

redactar diversos capítols per encàrrec de Green Budget Germany. Es pot 

descarregar a: 

www.foes.de/pdf/2010%20FOES%20Instrumentos%20Economicos%20para%2

0el%20Sector%20de%20Residuos.pdf  

 
• S’ha publicat l’estudi “Les taxes d’escombraries a Catalunya”, elaborat per 

David Font i Ignasi Puig. Aquest estudi, encarregat per l’Agència de Residus de 

Catalunya, té per objectiu analitzar la situació actual de les taxes 

d’escombraries a Catalunya. Es pot consultar al següent enllaç: 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Tipus%20de%2

0residu/Residus%20municipals/Estudis%20sobre%20residus%20municipals/Est

udi%20taxes%20Catalunya_2011.pdf 

 
• Ha estat objecte de notícia al Telediario 21 horas del 18 de setembre de 

Televisió Espanyola (TVE) “La Taxa Justa d’Argentona, un sistema de pagament 

per generació de residus per les fraccions resta i envasos”. Podeu visualitzar la 

notícia a la següent adreça web (minut 33:41): 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-18-09-

11/1200741/ 
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Nous projectes 
 

• L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) ens ha encarregat el projecte: 

“Enquesta de percepció entorn els reptes i oportunitats comercials de 

l'adaptació al canvi climàtic a Catalunya". 

 

• El proper dia 27 d’Octubre iniciarem el treball en el marc del projecte 

Grundtvig “Farming the future: civic engagement for alternative agrarian 

initiatives”. Aquest projecte permetrà portar a terme un seguit de trobades 

entre organitzacions de l’àmbit europeu interessades en els projectes de 

alternatives de producció agrària en la seva dimensió d’ecologia política.  

 

Projectes acabats 
 

• Hem finalitzat el projecte “Estudi de pagament per generació de residus a 

Tiana”, encarregat per l’Ajuntament de Tiana el febrer de 2011 i que ha rebut el 

suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

Conferències 
 

 

• El passat 15 i 16 de setembre Ignasi Puig Ventosa va participar en la Joint 

Transnational Conference “13 Programmes - 1 Goal: to Improve Quality of Life 

in European Regions!”, que es va celebrar a Katowice (Polònia). És la primera 

conferència que agrupa tots els programes regionals europeus. Més detalls a: 

www.transnational-cooperation.eu. 

 

• Els propers 30 de setembre i 1 d’octubre se celebrarà a Madrid la conferència 

“¿Hay que poner precio a la biodiversidad para conservarla? Seminario 

internacional sobre la valoración económica de la biodiversidad, oportunidades 

y riesgos”, organitzada per Ecologistas en Acción. Ignasi Puig Ventosa hi farà la 

ponència “Instrumentos económicos y fiscales para la conservación de la 

biodiversidad”. Més informació a:  

www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/seminario_valoracioneconomica_biodiver

sidad.pdf. 

 

• El proper 11 d’Octubre en Miquel Ortega participarà com a ponent a 

l’audiència organitzada pel Comitè de Pesca del Parlament Europeu "Socio-

economic viability and solutions for small-scale and coastal fisheries in the EU in 

the context of CFP reform" que tindrà lloc al Parlament Europeu a Brussel·les.  
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• El proper 14 d’Octubre en Miquel Ortega participarà com a ponent a les 

jornades organitzades per l’entitat Marefondum “Impactes de la reforma de la 

Política Pesquera Comú a Euskadi” que tindrà lloc a Bilbao amb la ponència 

“Què ens juguem i que proposem a la Reforma de la Política Pesquera Comú”. 

 

• El proper 18 d’octubre a les 18h, Ignasi Puig Ventosa (ENT) moderarà la 

sessió titulada “Reforma de la fiscalitat: fiscalitat verda i social com alternativa 

o fiscalitat integrada?” que comptarà amb la ponència de Xavier Labandeira 

(Univ. de Vigo). La conferència serà a l’Auditori CX de La Pedrera, en el marc 

del cicle “Parlant de la sostenibilitat en un nou marc global”, organitzat per la 

Fundació Fòrum Ambiental i per l’Obra Social de Catalunya Caixa. Aquesta 

sessió compta amb la co-organització de l’Ajuntament de Terrassa. Més 

informació a: www.forumambiental.org/sostenibilitat/sostenibilitat03.html. 

 

• El proper 20 i 21 d’octubre tindrà lloc a l’Instituto de Estudios Fiscales 

(Ministerio de Economía y Hacienda), a Madrid, la 12th Global Conference on 

Environmental Taxation. Ignasi Puig Ventosa (ENT) hi farà la presentació 

“Landfill and Waste Incineration Taxes in Spain”. Més informació i inscripcions : 

www.seatra.org/EnvironmentalTaxation. 

 

• El proper 25 d’octubre Ignasi Puig Ventosa (ENT) participarà al Stakeholder 

Seminar on Waste Economic Instruments, que se celebrarà a Brussel·les, sota 

l’organització de la Comissió Europea. 

 

• Els propers dies 26 i 27 d’octubre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) intervindrà a la 

sessió “Legal obligations regarding economic instruments” en la Conferència 

Internacional d’ACR+ (Associació de Ciutats i Regions pel Reciclatge). “Practical 

implementation of the European Waste Framework Directive at local and 

regional level”, que se celebrarà a Gènova (Itàlia). Més informació i 

inscripcions: www.genoawaste2011.eu.  

 

Altres 
 

• La Fundació ENT ha signat la “Joint NGO Submission to the UN Conference on 

Sustainable Development, Rio+20: A pledge to phase out fossil-fuel subsidies”. 

Més informació a:www.iisd.org/pdf/2011/joint_ngo_submission_rio_plus_20.pdf 
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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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