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Núm 51. Novembre 2007. 

 
Publicacions: 

 
• S’ha publicat el llibre "Política ambiental i competitivitat de l'economia 

catalana", escrit per Ignasi Puig Ventosa (coord.), Jaume Freire Gonzàlez i 
Laura Almazor Escartín. El podeu descarregar a: 
http://mediambient.gencat.net/Images/43_138317.pdf 

 
Nous projectes: 

 
• L’Ajuntament de Manresa ha encarregat la primera fase del projecte 

“Prevenció integral del paper en el funcionament intern de 
l’administració municipal de Manresa”. 

• L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha encarregat el projecte 
“Bonificació de la taxa de residus per a bones pràctiques de prevenció 
als comerços”. 

• L’Ajuntament de Riudecanyes ha encarregat el projecte “Estudi de 
pagament per generació al municipi”. 

 
Els anteriors projectes compten amb el recolzament de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
• El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha encarregat el contracte 

“Elaboració d’un informe sobre la fiscalitat ambiental i el canvi 
climàtic”, detallant la situació de la fiscalitat de l’energia i el transport a 
Catalunya, en el context espanyol i europeu, i analitzant casos d’estudi i 
possibilitats d’actuació. 

 
Projectes en curs: 

 
• El projecte d’introducció de bolquers reutilitzables en llars d’infants de Sant 

Cugat del Vallès, del qual ENT n’ha fet la consultoria externa necessària per 
al disseny i implementació, fou presentat per l’Ajuntament a la 5a Jornada de 
prevenció de residus municipals, organitzada pel Centre Català del 
Reciclatge – Agència de Residus de Catalunya i celebrada a Barcelona el 
passat 14 de novembre de 2007. 
Podeu obtenir la ponència a: 
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/5j_prevenciorm/b2_b.pdf 

 
• Hem presentat l’esborrany d’informe macroecòmic “Análisis de los 

impactos de los Tratados de Libre Comercio sobre el sector 
agropecuario en Los Grandes Lagos” realitzat per encàrrec de Veterinaris 
Sense Fronteres. 

 
• L’Ajuntament de Sant Cugat ha renovat per l’any 2007-2008 el recolzament 

al projecte “Ecologia Política”. 
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Projectes acabats: 
 
• Hem finalitzat la “Proposta de pla de millora de la gestió de residus 

municipals de Betxí (Castelló)” 
 

 
Conferències realitzades: 

 
• Les diapositives de la ponència d’Ignasi Puig (ENT) “The unsustainable 

dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and charges related 
to construction activities” es troben disponibles a la web: 
http://www.worldecotax.org/downloads/Presentations/PuigVentosaSpanishL
ocalTreasuries.pdf 
La presentació va tenir lloc en el marc de la Eighth Global Conference on 
Environmental Taxation, celebrada a Munic el passat mes d’octubre. 
 

• El dia 30 d’Octubre en Miquel Ortega (ENT) va participar com a presentador 
i dinamitzador de la discussió a l’entorn del documental “Invisible” (Dirigida 
per Roz Mortimer, 2006) al cicle NOW del Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona. La pel·lícula tracta sobre la problemàtica dels PCBs als Inuit. 
Podeu trobar més informació a http://www.wonder-dog.co.uk/invisible.html  

 
• El dia 1 de novembre en Miquel Ortega (ENT) va participar a la jornada 

“Anticooperació” organitzada per l’Observatori del Deute en la Globalització 
a La universitat Politècnica de Terrassa amb la xerrada “Impactes 
ambientals i socials del finançament públic espanyol a les ETNs 
espanyoles”. Si voleu les diapositives utilitzades contacteu amb l’autor 
mitjançant el correu mortega@ent-consulting.com   

 
 
El racó d’Ecologia Política: 
 
• Hem finalitzat el número 34 de la revista Ecologia Política dedicat als 

“Agrocombustibles”. Aquest número estarà disponible a les llibreries a 
partir de mitjans de desembre. El proper número tractarà sobre 
“Decreixement sostenible”, us convidem a aportar articles per la revista. 
Podeu trobar més informació a www.ecologiapolitica.info .  

 
 
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 http://www.ent-consulting.com. 
 
Si esteu interessats en rebre l’enviamENT podeu apuntar-vos 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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