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Nous projectes: 

 
• La Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals ens ha 

encarregat un estudi per avaluar l’acció ambiental local innovadora. Amb 
aquest estudi es pretén analitzar les experiències que han destacat per el 
seu caràcter innovador i la seva contribució a la millora de la sostenibilitat. 

 
 
Novetats de projectes en curs: 
 
• Després de 10 dies a Uruguai, en Miquel Ortega Cerdà, membre d’ENT, en 

el marc del projecte que tenim amb l’Observatori del Deute en la 
Globalització ha elaborat un informe sobre la instal·lació en aquest país de 
la paperera espanyola ENCE. L’empresa vol instal·lar-s’hi malgrat els 
nombrosos impactes ambientals i socials que això provocaria i la 
resistència ciutadana al projecte. El projecte compta amb finançament 
públic del govern espanyol i del Banc Mundial. 

 
Més informació: 
http://www.debtwatch.org/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=438 

 
 
Conferències: 

 
• El proper 29 d’abril dins la  XIII Escuela de Seronda, tindrà lloc a Gijón el 

curs “¿Qué hacemos con las basuras? Perspectivas de futuro de la gestión 
de residuos en Asturias”, impartit per Ignasi Puig Ventosa. El curs és 
organitzat pel Conseyu de la Mocedá d’Uviéu, i tractarà les diverses 
opcions de tractament i gestió de residus analitzant les polítiques més 
innovadores. Es discutirà sobre la realitat asturiana i del nou pla de residus 
que contempla la possibilitat d’instal·lar la segona incineradora més gran 
d’Espanya. Més informació: coordinadora@cmu.as 

 
• L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), amb qui ENT col·labora 

regularment, organitza el proper 13 de maig un seminari sobre deute 
ecològic, crisi energètica i sobirania davant de les indústries petroleres, 
dins el marc de les campanyes "qui deu a qui?" i "Repsol Mata". El 
seminari serà a la Pl. Universitat. ENT hi farà una ponència sobre Deute 
ecològic. 

 
Més informació / inscripcions: 
Gemma Tarafa 
Observatori del Deute en la Globalització 
correu-e: gemma.tarafa@debtwatch.org 
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• El proper 25 de maig hi haurà la jornada “Balanç econòmic de la gestió 
sostenible de residus” organitzada per la Diputació de Barcelona i 
adreçada a Ens Locals. Ignasi Puig Ventosa hi farà la ponència “Fiscalitat 
sobre els residus domiciliaris".  

 
Més informació / inscripcions: 
Vicenta Font 
Diputació de Barcelona - Àrea de Medi Ambient 
Tel. 93 402 22 22 
correu-e: fontgv@diba.es 
 
 

Altres informacions d’interès: 
 

Si hom disposa de diners per a fer una inversió, segurament se li plantejaran 
dificultats si desitja que aquesta inversió sigui ètica i no tingui conseqüències 
ambientalment negatives. La major part de fons i productes d’inversió no tenen 
en consideració cap d’aquests criteris. 
 
Des de fa anys han aparegut algunes empreses que possibiliten inversions a 
llarg termini que compleixen les anteriors condicions. Es tracta d’invertir en 
plantacions de fustes nobles gestionades segons criteris de silvicultura 
sostenible. Habitualment el client es converteix en propietari dels arbres, que 
l’empresa cuida i arribat el moment tala i ven, descomptant un percentatge en 
concepte de despeses de tala i altres gestions. 
 
El subministrament local de fustes nobles procedents de gestió forestal 
sostenible contribueix a reduir la demanda de fustes provinents de boscos i 
selves de gran valor ecològic d’altres latituds i que s’exploten irracionalment. 
 
ENT és des de fa anys titular de diversos arbres gestionats per l’empresa 
Maderas Nobles de la Sierra de Segura i us aconsellem que us hi adreceu per 
a més informació: http://www.maderasnobles.net/ 
 
 

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’ ���. Poden 
trobar informació de com fer-ho a la nostra web http://www.ent-consulting.com. 
 
Si estan interessats en rebre ��������	
� poden apuntar-se a: 
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: 
info@ent-consulting.com. 
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