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 L’enviamENT. 
Núm 38. Octubre 2006 

 
Novetats a la web: 
 
• En el proper mes s’introduiran al web les novetats dels darrers projectes. 

 
 

Publicacions: 
 

• En el proper número de la Revista Residuos s’hi publicarà l’article “La 
fiscalidad de los residuos comerciales”, escrit pels membres d’ENT Lourdes 
Álvarez Prado i Ignasi Puig Ventosa. 

 
• La primera setmana de novembre sortirà publicat el primer número de la 

revista Ecologia Política desenvolupat pel nou equip de coordinació, i el 
secretariat realitzat per Ent, Medi ambient i gestió. El número està dedicat a 
les grans infrastructures. Podeu trobar més informació a 
www.ecologiapolitica.info. 

 
Nous projectes: 

 
• L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha encarregat el projecte “Estratègia de 

prevenció de residus comercials a Arenys de Munt”, que compta amb el 
suport de la Fundació “La Caixa”. 

 
Projectes en curs: 

 
• El darrer dia 19 d'Octubre vam presentar  l'estudi d'equitat ambiental que 

estem realitzant pel CADS i la Direcció General de Participació Ciutadana, al 
grup de treball sobre territori impulsat des de la Direcció General de 
Participació Ciutadana. 

 
• El proper dissabte 18 de novembre s’inaugura el primer “Mercat municipal 

d’Intercanvi” de Canet de Mar en el marc de la Campanya de Prevenció de 
Residus promoguda per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament amb el 
suport de l’Agència de Residus. En aquest mercat qualsevol persona podrà 
accedir a productes d’utilitat, a partir de la cessió d’altres productes que per 
a ell ja l’han perdut però que encara es poden aprofitar: llibres, CDs de 
música, mobles, joguines, roba, electrodomèstics, etc. Tindrà lloc el 3r 
dissabte de cada mes, de 10h a 14h del matí, a la Plaça 11 de setembre. 
Per participar-hi no cal inscripció ni autorització. Si voleu saber com 
funciona, en breu us podreu descarregar el reglament a:  
www.canetdemar.cat/mercatintercanvi/reglament.php. 

 
Projectes acabats: 
 
• Hem lliurat a l’Ajuntament de Terrassa el document “Estudi sobre la 

generació de residus comercials al municipi de terrassa”, que explora com 
diferents característiques dels comerços afecten la seva generació. 
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• Hem lliurat al Departament de Medi Ambient i Habitatge l’informe “Avaluació 

de l’impacte de la política ambiental sobre la competitivitat de l’economia 
catalana” 

 
• Hem finalitzat el treball “Costos i ingressos de l’urbanisme per als municipis: 

metodologia, cas d’estudi i propostes”, encarregat per l’Institut d’Urbanisme, 
Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona. 

 
• Hem lliurat l’estudi “Avaluació d’experiències ambientals locals 

innovadores”, encarregat per la Fundació Carles Pi i Sunyer, per a la seva 
propera incorporació al Banc de Bones Pràctiques de la Fundació. 

 
 
Conferències: 
 
• El membre d’ENT Ignasi Puig impartirà el curs “Economía ambiental y 

ecológica” dins la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad del 
Azuay (Cuenca, Ecuador), entre el 4 i el 19 de desembre. 

 
• El membre d’ENT, Juanjo Iraegui impartirà el mòdul “Estalvi i eficiència 

energètica en l’àmbit de l’edificació” que es realitza dins del curs “Introducció 
a les energies renovables i a l’estalvi energètic” organitzat per l’Associació 
Catalana de Ciències Ambientals (ACCA), el dia 20 de novembre. 

 
• El membre d’ENT, Juanjo Iraegui farà una xerrada sobre el “ El Preu just de 

l’energia”, organitzada per L’EcoInstitut i l’Agència d’Energia de Barcelona, 
el dia 12 de desembre.  

 
• El membre d’ENT, Juanjo Iraegui participarà en el grup de treball "Las 

empresas locales de servicios energéticos" que tindrà lloc dins de les 
“Jornadas sobre Gestión energética local, energías renovables y 
participación: Una nueva cultura energética frente al cambio climático”, que 
es celebraran a Barcelona els propers 13 i 14 de desembre. Aquestes 
jornades estan organitzades per la FEMP, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i l’Agencia de l’Energia de Barcelona. 

 
•  El proper 24 de Novembre, Miquel Ortega realitzarà la xerrada "Medi 

Ambient i desenvolupament" a Formentera. La xerrada està organitzada pel 
Fons de Cooperació Pitiús. Per més informació sobre lloc i hora enviar un e-
mail a mortega@ent-consulting.com 

 
•  El proper dia 26 de Novembre, Miquel Ortega -membre d'Ent, medi ambient 

i gestió. Participarà a la trobada "Medi ambient i desenvolupament" 
organitzada pel Ministeri d'Exteriors del Japó a Tokyo. 

 
• En el marc de la 4a jornada de prevenció de residus municipals, organitzada 

pel Centre Català del Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya), Ignasi 
Puig Ventosa farà la conferència “Antecedents i perspectives dels sistemes 
de pagament per generació a Catalunya”. La jornada se celebrarà el 23 de 
novembre a l’Auditori del Cosmocaixa. C/Teodor Roviralta, 47-51. 08022 
Barcelona. Cal confirmar l’assistència la telf. 935673300 o al correu 
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electrònic; ccr.arc.dmah@gencat.net. Si algú té interessés en tenir el 
programa complet podeu demanar-nos-el a info@ent-consulting.com 
<mailto:info@ent-consulting.com>. 

 
Conferències realitzades: 

 
• El darrer 19 d'Octubre, Miquel Ortega va participar al cicle de cineforums 

organitzat per la Xarxa de Consum Solidari, a Barcelona. Analitzant la 
película "El malson de Darwin". 

 
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. Poden 
trobar informació de com fer-ho a la nostra web http://www.ent-consulting.com. 
 
Si estan interessats en rebre l’enviamENT 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. 

ent, medi ambient i gestió 
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