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Novetats a la web: 
 
• Hem actualitzat la part de projectes del nostre web: www.ent-

consulting.com, així com el lloc web d’Ecología Política: 
www.ecologiapolitica.info. 

 
Publicacions: 

 
• El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) acaba de 

publicar el Resum executiu de l’estudi “Anàlisi del Metabolisme Energètic de 
l’Economia Catalana (AMEEC)” que podeu descarregar a: 
www.gencat.cat/cads/pdf/AMEEC_Resum%20executiu.pdf 
L’estudi fou coordinat per Jesús Ramos Martín, i compta amb capítols 
escrits per Juanjo Iraegui Navarro i Ignasi Puig Ventosa, membres d’ENT. El 
treball analitza l’ús de l’energia a Catalunya en el període 1990-2005, i 
planteja els principals reptes de l’economia catalana davant d’un context 
internacional de crisi energètica. 
 

• A www.ent-consulting.com/pfiscalitat.htm podeu trobar el pòster 
“Instruments de regulació i compensació de l’ús social derivat de 
l’aprofitament micològic en finques privades forestals”, presentat per Ignasi 
Puig Ventosa al 2n Congrés Forestal Català, Tarragona, 25-28 de setembre 
de 2007. 
 

• S’ha publicat l’article Puig Ventosa, I. “El pago por recolección de basura: 
experiencia en Barcelona, España”, Hacienda Municipal, 99, Diciembre 
2007: 88-98, que edita Indetec, Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Locales, de Mèxic. 

 
• S'ha publicat el llibre ¿Debe el estado ayudar a las transnacionales 

españolas? Impactos ambientales y sociales del apoyo público a la 
internacionalización. Escrit per Miquel Ortega Cerdá, membre d'ENT. El 
llibre està publicat per Muñoz Moya editores i es pot trobar a les llibreries, 
també es pot comprar a distància per 15 euros (IVA inclòs) enviant un 
correu electrònic a: editorial@mmoya.com. Podeu trobar més informació 
sobre els continguts i índex a la nostra web www.ent-consulting.com 

 
• Aquest mes de gener s'han publicat al butlletí número 53 de l'Observatori 

del Deute en la Globalització els articles "Per què la Unió Europea es va 
donar pressa per a signar els acords de Partenariat Econòmic (EPAs) amb 
els països africans?" i "Què són les EPAs i què està en joc pels països 
africans?", tots dos realitzats per Miquel Ortega i Gemma Tarafa,  Podeu 
trobar el text íntegre a: 
http://www.odg.cat/documents/deutes/b53_EPAs_Africa_cat.pdf 
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Nous projectes: 
 

• L’Agència Catalana de l’Aigua ens ha contractat el projecte “Valoració dels 
costos econòmics d’una contingència en l’abastament a l’àmbit de les 
conques internes de Catalunya”. 

• A partir de l'1 de març iniciarem una nova col·laboració amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona mitjançant l'elaboració per part de Miquel Ortega 
del projecte "Indicadors de Sobirania Alimentària a l'àmbit internacional". 

 
Projectes acabats: 
 
• Hem finalitzat el projecte “Pagament per generació de residus a Canet de 

Mar”, encarregat per l’Ajuntament, amb el suport del Centre Català del 
Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya). 
 

• Hem finalitzat el projecte “Beneficis econòmics de la millora de la qualitat de 
l’aigua com a conseqüència de la posada en funcionament de la dessaladora 
de la Tordera”, encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
• Hem finalitzat el projecte "Estudi metodològic d'equitat ambiental a 

Barcelona" encarregat per l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Conferències: 
 
• El proper 14 de febrer se celebrarà a Sevilla el seminari “La fiscalidad 

ambiental: situación actual y perspectivas de futuro”, on Ignasi Puig 
Ventosa, membre d’ENT, farà la ponència “Fiscalidad ambiental y tributos 
locales”. 

 
 

Conferències realitzades: 
 

• El passat 24 de gener Ignasi Puig Ventosa va fer la presentació “ Estudi 
sobre la creació d’una taxa comarcal per al finançament de la recollida i 
tractament de residus al Vallès Occidental” a la Jornada Tècnica sobre els 
costos i la fiscalitat del tractament de residus en el marc del nou model de 
gestió, organitzada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental 

 
 
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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