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Publicacions: 

 
• Ha aparegut “Manual municipal de recollida selectiva porta a porta a 

Catalunya”. Puig, I. (Coord.), Álvarez, L., Aymemí, A., Codina, E., Coll, E., 
Colomer, J., Giró, F., Llopart, S., Martín, P., Segalés, D., Salvans, C. 
Associació de municipis per la recollida porta a porta. 2008. 
Podeu descarregar-lo des de la portada de la nostra web. 

 
• Acaba de sortir el llibre “Ecologia industrial”, escrit per Gemma Cervantes. 

És el sisè i darrer llibre de la col·lecció Gestió Local del Medi Ambient, 
coordinada per ENT Medi Ambient i Gestió i editada per la Fundació Carles 
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Els punts de 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 
 

• S’ha publicat el llibre “L’estat del món 2008. Innovacions per a una 
economia sostenible”. Es tracta de la darrera versió de l’informe anual que 
elabora el Worldwatch Institute i que és editat a Catalunya per Unescocat – 
Centre Unesco de Catalunya. En aquesta ocasió ENT ha realitzat la revisió 
tècnica del text. 
 

• S’ha publicat l’article Puig Ventosa, I. Fiscalidad y sostenibilidad en los 
destinos turísticos. Revista IET, 172-173 (2007). Instituto de Estudios 
Turísticos. 
 

 
Nous projectes: 

 
• ENT Medi Ambient i Gestió, l’Institut d’Estudis Fiscals (Ministeri d’Hisenda) i 

l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) han 
arribat a un acord per desenvolupar una part d’un estudi internacional sobre 
fiscalitat, medi ambient i innovació. 

Conferències realitzades: 
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• El proper 3,4 i 5 d’Abril tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona el cicle “Now. Trobades en el present continu”. El divendres dia 4 
a les 17:30 es projectarà la pel•lícula “The future of food” que serà 
presentada per Miquel Ortega, membre d’Ent. Igualment el mateix dia a les 
19.00 es realitzarà el col•loqui “Obesos i afamats: la batalla de l’alimentació” 
entre Raj Patel i Paul Nicholson. El debat serà moderat per Miquel Ortega. 
Més informació a http://www.cccb.org/now/cat/  

 
• El proper dia 22 Miquel Ortega realitzarà la xerrada “Conflictes i recursos 

naturals” al Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) en Madrid. 
Más información en http://www.fuhem.es/cip-
ecosocial/noticias.aspx?v=8478&n=0 

 
 
Racó d’Ecologia Política: 
 
• El proper 17 d’Abril és el dia de la lluita camperola. Us recomanem aquest 

mes visitar la web de “La via campesina” 
http://viacampesina.org/main_en/index.php on trobareu molta informació 
sobre diversos actes que s’organitzaran i sobre la problemàtica a l’entorn 
dels petits camperols. 

 
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. 
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