L’enviamENT.
Núm 41. Gener 2007
Nous projectes:
•

Acaba de sortir el llibre “Polítiques locals per a la reducció dels residus
municipals”, escrit per Ignasi Puig Ventosa (ipuig@ent-consulting.com). És
el cinquè llibre de la col·lecció Gestió Local del Medi Ambient, elaborada per
ENT Medi Ambient i Gestió i editada per la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Els punts de venda a on es pot comprar el llibre són:
Fundació Pi i Sunyer
Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 08015 Barcelona
e-mail: fundacio@pisunyer.org. Tf: 934527115
Llibreria de la Diputació de Barcelona
Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona
e-mail: llibreria@diba.es. Tf: 934022500
Marcial Pons Llibreter
Provença, 249. 08008 Barcelona
e-mail: llibreter@marcialpons.es. Tf: 934873999

•

Ha sortit l’article: Álvarez Prado, L., Puig Ventosa, I. "La fiscalidad de los
residuos comerciales". Revista Residuos 94 (Noviembre-diciembre 2006):
22-29.

Nous projectes:
•

El Consell Comarcal de l’Alt Camp ens ha encarregat el projecte
“PAGAMENT PER GENERACIÓ DE RESIDUS A 8 MUNICIPIS DE L'ALT
CAMP”, dins el marc dels projectes de prevenció de residus de l’Agència de
Residus de Catalunya i el Centre Català del Reciclatge.

•

L’Ajuntament de Tiana ha encarregat l’estudi “ESTUDI DE COMPOSTATGE
CASOLÀ A CATALUNYA”, que compta amb el finaçament de l’Agència de
Residus de Catalunya i l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient.

Projectes en curs:
•

Canet de Mar ja té pràcticament consolidat l’espai del “Mercat municipal
d’Intercanvi”. 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, aquest mercat pretén ser un espai on qualsevol
persona pugui 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:
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llibres, CDs de música, mobles, joguines, roba, electrodomèstics, etc.
El proper mercat tindrà lloc el dissabte 17 de febrer, de 10h a 14h del matí, a
la Plaça 11 de setembre de Canet de Mar. Per participar-hi no cal inscripció
ni autorització. Si voleu saber com funciona, ja us podreu descarregar el
reglament a: www.canetdemar.cat/mercatintercanvi/reglament.php.
També us informem que cada cop hi ha més usuaris que participen del
“Mercat d’intercanvi virtual” de Canet de Mar. Visita el web i apunta’t a
participar
d’aquesta
nova
manera
d’intercanviar
productes.
www.canetdemar.cat/mercatintercanvi
•

El proper dia 15 de Febrer es publicarà el número 32 de la revista Ecologia
Política amb temàtica: "La pesca i els pescadors. Una crisi global". Si voleu
més informació visiteu la web www.ecologiapolitica.info. ENT com a entitat
que porta el secretariat de la revista i entitat col·laboradora disposarà d'un
número d'exemplars per a la seva venda, si esteu interessats envieu un
correu electrònic a secretariado@ecologiapolitica.info.

•

Hem iniciat la preparació del proper número de la revista Ecologia Política,
que estarà centrat en els "Desplaçats ambientals", si creieu que teniu algun
article que pugui resultar d'interés per a la seva publicació, o coneixeu
alguna organització que pugui estar interessada en participar en aquest
número de la revista, us preguem envieu un correu electrònic a
secretariado@ecologiapolitica.info. Moltes gràcies.

Conferències:
•

El proper 1 de març al cicle de Cine-Forum "El nostre deute ecològic"
organitzat per l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat Miquel Ortega, membre
d'ENT comentarà la sessió inicial amb la pel·lícula "La invasión verde" i
tractarà la problemàtica de les plantacions de paper d'Uruguai. L'acte tindrà
lloc a les 19:00 a la Biblioteca Tecla Sala. Av. de Josep Tarradelles, 44.
08901 L'Hospitalet. Metro: L1 Torrassa

•

El proper 17 de Març al Centre Cívic Mirasol de Sant Cugat del Vallès, previ
a l'obra de teatre realitzada pel "Teatre Mirasol", Miquel Ortega farà una
xerrada sobre Consum Responsable i joves. L'acte tindrà lloc a les 20.00.

•

El proper 30 de Març Miquel Ortega impartirà la sessió "El deute ecològic
espanyol" a la Universitat de Granada al curs DEUDA EXTERNA, DEUDA
ECOLÓGICA organitzat "Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
(CICODE)" de la mateixa universitat.

•

El proper 23 de febrer se celebrarà a Lisboa la jornada “Environmentally
Harmful Subsidies”, organitzada per Euronatura. Ignasi Puig Ventosa (ENT)
hi participarà amb la ponència “Environmentally Harmful Subsidies in Spain”.

•

El proper 8 de Febrer Miquel Ortega participarà amb la ponència "Problemes
d'ecologia política a la pesca" a la xerrada SEMINARIO DE EXPERTOS
“BIODIVERSIDAD Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN” que es realitzarà
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•

a la Sede de COAG de MADRID. Calle Agustín de Betancourt, 17- 8ª planta.

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
Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons
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