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Publicacions: 

 
• S'ha publicat l'article "Water allocation by social choice rules: The case of 

sequential rules" a la revista Ecological Economics, nº65 (2008) pàgines 
304-314. Els autors són Renan-Ulrich Goetz, Yolanda Martínez i Jofre 
Rodrigo, aquest darrer membre d’ENT. Per aconseguir l'article podeu 
contactar amb l'autor (jrodrigo@ent-consulting.com). 

• Miquel Ortega Cerdà (ENT) i Gustavo Duch (Veterinaris sense Fronteres) 
van publicar el darrer 18 d’abril l’article “Precios en aumento” als diaris: La 
Jornada (Mèxic), El Clarín (Xile) i Gara (País Vasc).  

• Miquel Ortega Cerdà (ENT) i Gustavo Duch (Veterinaris sense Fronteres) 
van publicar el darrer 1 de maig l’article “Alimentos más caros: ¿bendición o 
maldición?” al diari El País edició Catalunya.  

• Miquel Ortega Cerdà (ENT), Ferran Garcia (Veterinaris sense Fronteres), i 
Marta G Rivera-Ferre (UAB) han publicat al mes de maig el dossier “Precios 
en aumento. Cuando los árboles no dejan ver el bosque” sobre la crisi dels 
aliments. El dossier ha estat publicat als mitjans electrònics de: Rebelion, 
Veterinaris sense Fronteres, Red de Consumo Solidario, Banco Temático, 
SodePaz, Universidad de Santiago de Compostela, entre d’altres. 

• Ha aparegut l’article “Pañales reutilizables como estrategia de prevención de 
residuos”, escrit pels membres d’ENT, Ignasi Puig Ventosa i Maria Calaf 
Forn, a “Residuos. La revista técnica de medio ambiente”. (marzo-abril 
2008) 103: 26-36. Interessats en rebre l’article cal adreçar-se als autors 
(ipuig@ent-consulting.com, mcalaf@ent-consulting.com). 

• A principis del 2008 s’ha publicat el llibre “Tratado de Tributación 
Medioambiental” editat per Iberdrola dins la col•lecció “Monografías de 
Aranzadi”; que compta amb la participació de Ignasi Puig Ventosa 
(ipuig@ent-consulting.com), membre d’ENT, amb el capítol “Fiscalidad 
ambiental y gestión de residuos”, 508: volum II, 1303-1328. 

 
Nous projectes: 

 
• L’Ajuntament de l’Arboç ha encarregat la realització d’un estudi de viabilitat 

per a la implantació de la recollida selectiva porta a porta. 
 

• El Consorci per a la Gestió de Residus municipals de les comarques de la 
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta ha encarregat la realització d’un 
estudi de viabilitat per a implantar un sistema de pagament per generació a 
tres dels municipis integrants. El projecte compta amb el suport de l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

 
 

Projectes en curs: 
 

• Ja es pot visitar la web del projecte “Pesc@” de la qual ENT porta el 
manteniment tècnic. L’adreça de la web és www.pescarroba.net . Us 
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convidem a visitar-la i a participar activament incorporant articles i 
documentació relacionada amb la Pesca Sostenible i les conseqüències del 
sector pesquer espanyol a l’exterior.  

• El 8 d’abril va començar la implantació d’absorbents per a incontinència  
reutilitzables a una residència geriàtrica de Barcelona. Ent va redactar el 
Projecte Executiu d’aquesta implantació, pionera a Catalunya, i actualment 
en realitza el seguiment i monitorització. 

 
Projectes acabats: 
 
• L'any 2007 ENT va realitzar un estudi encarregat per l'Ajuntament de Tiana i 

amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya com a projecte singular 
d'interès general, amb l’objecte de definir una metodologia que permetés 
calcular els quilograms de residus orgànics que tracten els compostadors 
casolans, de forma ràpida i el més fiable possible. 
Es poden consultar els resultats de l'Estudi i l’informe complet a: 
http://www.tiana.cat/Atencio_al_ciutada/Serveis.htm?id=31&pl=140&cat=79
&subcat=0  

 
Racó d’Ecologia Política: 
 
• L'editorial Icaria (www.icariaeditorial.com) i la revista Ecología Política 

(www.ecologiapolitica.info) us convidem el dia 5 de juny, dia mundial del 
medi ambient, a assistir a la taula rodona "Reptes ambientals de l'economia 
del segle XXI" que tindrà lloc a l'FNAC Illa a les 19:30h de la tarda (Diagonal, 
549. Barcelona). La taula rodona tractarà els següents temes:  
 
- "Per què pugen els preus dels aliments? La crisi de l'alimentació". Ferran 
García (Veterinaris sense fronteres i coordinador de la campanya No et 
mengis el món)  
- "Són els tractats de lliure comerç una solució o un problema per l'Àfrica? El 
cas de la República Democràtica del Congo i Uganda". Gemma Tarafa 
(Observatori del Deute en la Globalització)  
- "És possible el Decreixement Sostenible?". Giorgio Mosangini (Entesa pel 
Decreixement)  
 
La moderació serà realitzada per: Miquel Ortega (ENT medi ambient i gestió 
i coordinador de la revista Ecología Política). Per a més informació contactar 
amb en Jofre Rodrigo: secretariado@ecologiapolitica.info  
 
Si coneixeu algú a que li pugui interessar la taula rodona si us plau feu-ne 
difusió 

 
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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