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Novetats a la web: 
 
• Podeu trobar informació actualitzada dels projectes de l’Àrea de Medi 

Ambient i Societat a l’apartat http://www.ent-consulting.com/societat.htm  
 
 

Publicacions: 
 

• Podeu trobar disponible a l’apartat de publicacions de fiscalitat i economia 
ecològica el  document “La fiscalidad de los residuos comerciales”. Álvarez 
Prado, L., Puig Ventosa, I. Revista Residuos (94): p22-29. Novembre – 
Desembre 2006.  

 
• Ha aparegut l'article "Efectos de las políticas ambientales sobre la 

competitividad" escrit per Ignasi Puig Ventosa i Jaume Freire González, 
membres d'ENT, a la Revista de la Red Iberoamericana de Economía 
Ecológica, REVIBEC Vol. 6, juny 2007. Es pot descarregar en format pdf 
des de: http://www.redibec.org/archivos/revibec.htm 

 
 

Nous projectes: 
 

• L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
subvencionarà a Ent, medi ambient i gestió el projecte de recerca i 
desenvolupament (R+D) “Com incorporar la perspectiva d'equitat ambiental 
a l'administració catalana?”. El projecte es portarà a terme en el període 
2007-2009. 

 
• L’Ajuntament de Cabanes ha encarregat els projectes “ESTUDI DE 

PAGAMENT PER GENERACIÓ DELS RESIDUS A CABANES EN UN 
CONTEXT DE RECOLLIDA PORTA A PORTA” i “ESTUDI DE DISSENY I 
SEGUIMENT DEL PROJECTE D’INTRODUCCIÓ DE BOLQUERS 
REUTILITZABLES A LA LLAR D’INFANTS DE CABANES”. 

 
• El Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental ha encarregat 

l’informe “TAXA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS A L’ÀMBIT DEL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL”

 
• La Universitat Autònoma de Barcelona ha encarregat l’estudi “PAGAMENT 

PER GENERACIÓ A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA”. 
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat l’estudi “COST PER ALS 

MUNICIPIS DERIVATS DE L’APLICACIÓ DEL PROGREMIC” 
 
Projectes en curs: 

 
• L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha guanyat un dels Premis Medi 
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Ambient 2007 per a actuacions de reducció i reciclatge de residus, pel 
projecte d’utilització de bolquers reutilitzables a les llars d’infants municipals, 
en el qual ENT Medi Ambient i Gestió va participar en el disseny i 
implementació. 

 
Conferències: 
 
• El proper 13 de Juliol a les 21.00 al Cafè Teatre Varietés (C/Riera Alta, 59. 

Barcelona) Miquel Ortega farà la presentació de la pel·lícula "Una veritat 
incòmode" d'Al Gore. Desprès de la pel·lícula es farà un debat. Aquest acte 
forma part de les activitats de la Universitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya (UPEC). 

 
 

Conferències realitzades: 
 

• Miquel Ortega Cerdà, membre d’ENT, el darrer 18 i 19 de juny ha participat 
com expert al workshop d’evaluació del projecte català-norueg “NORCAT” a 
l’illa de Vaerey (Noruega). En aquest projecte s’analitzaven diverses 
aproximacions a les problemàtiques d’incertesa i gestió ambiental.  

 
 
 

El racó d’ecologia política 
 
Ent, medi ambient i gestió porta des de l’any 2006 el secretariat tècnic 
de la revista Ecologia Política, una revista semestral publicada en 
castellà amb més de 15 anys d’història. La revista es distribueix en 
format paper a Espanya i Amèrica Llatina, i tracta d’exposar les 
principals problemàtiques i propostes en la relació entre economia – 
medi ambient i societat des d’una perspectiva crítica. Podeu trobar més 
informació detallada, i els 30 primers números en format electrònic, a la 
web de la revista www.ecologiapolitica.info. 
 
A partir d’aquest número incorporem una nova secció d’Ecologia 
Política a l’enviamENT. En aquest nou apartat incorporarem 
informació específica sobre la revista o la temàtica tractada.  
 
En aquesta primera comunicació us volem convidar a visitar la web i us 
volem anunciar que a inicis de Juliol ja estarà disponible el nou número 
de la revista que tracta sobre “Desplaçats ambientals”. Podeu trobar 
informació sobre els articles que s’inclouran i sobre com trobar la 
revista a la web de la revista www.ecologiapolitica.info 
 
El proper número, que es publicarà al desembre de 2007, tractarà 
sobre “biocombustibles”. Si voleu us convidem a fer les vostres 
aportacions. 

 
 
 
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. 
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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 

 


