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Novetats al web: 
 
• Hem portat a terme un canvi a les adreces de correu electrònic i a la web de 

l’empresa. A partir d’ara la nostra web és www.ent.cat i els nostres correus 
deixen de finalitzar en @ent-consulting.com per finalitzar en @ent.cat  

 
Publicacions: 

 
• El 18 de Juliol es va publicar al diari de difusió general “Catalonia today” una 

entrevista a Miquel Ortega, membre d’ENT, centrada en la problemàtica dels 
refugiats ambientals, que va ser la temàtica principal de la revista Ecologia 
Política número 33 (www.ecologiapolitica.info). Podeu trobar l’entrevista 
visitant l’apartat de publicacions de medi ambient i societat de la nostra web. 

• S’ha publicat el llibre “El precio oculto de la Tierra. Impactos Económicos, 
Sociales y Políticos de las Industrias Extractivas”. Editorial Icària. Alicia 
Campos i Miquel Carrillo (Eds.). En aquest llibre Miquel Ortega ha contribuït 
amb el capítol “Dependencia energética y su influencia en la política exterior: 
el caso del Estado español.” 

• En la revista Diàleg del proper mes de juliol hi apareixerà l’article “Addictes al 
petroli”, escrit per Ignasi Puig Ventosa (ENT). Es tracta d’una revista 
electrònica mensual que es pot consultar a http://www.terricabras-
filosofia.cat, portal dirigit per Josep-Maria Terricabras, catedràtic de filosofia 
de la Universitat de Girona. 

 

Nous projectes: 
 

• L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha encarregat la realització d’un 
estudi de viabilitat per a la implantació d’un sistema de pagament per 
generació de residus comercials al municipi. El projecte compta amb el 
suport de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
• El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha 

encarregat el projecte “Sostenibilitat i Finances Municipals. Diagnosi i 
propostes per als Ens Locals de Catalunya”. El projecte estudiarà la situació 
actual del finançament dels municipis a Catalunya, fent especial èmfasi en 
aquells instruments finançadors poc sostenibles, i realitzarà propostes per a 
un finançament més sostenible tant a nivell econòmic com ambiental. 

 
Projectes en curs: 

 
• El projecte de “Viabilitat de la recollida i el tractament de bolquers d’un sòl ús 

a Catalunya”, realitzat amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de 
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Barcelona per a la Mancomunitat La Plana, es troba en una fase avançada. 
En poques setmanes s’espera obtenir els resultats de la prova pilot en planta 
de compostatge i procedir a elaborar les propostes de gestió. 

 
Projectes acabats: 
 
• Ha finalitzat el projecte “Racionalització del Consum de Recursos i 

Introducció d’Elements Normatius per a la Reducció de Residus  a les 
Dependències Municipals de Vilanova del Camí”, encarregat pel mateix 
Ajuntament i que ha comptat amb el recolzament de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

 
Conferències: 
 
• El proper 27 de juny, en el marc de les jornades organitzades per la 

Universitat Rural Paulo Freire en Tierra de Campos “Foro para el diálogo y la 
expresión de nuevas utopías” a Amayuelas de Abajo, Miquel Ortega 
realitzarà la ponència “Políticas vacías para platos vacíos. ¿Por qué las 
propuestas de la FAO son inadecuadas para atajar la crisis alimentaria?”. 

 
• La Universidad Autónoma de Madrid organitza a Madrid del dia 17 al 19 de 

juliol el curs d’estiu “Minería y derechos humanos: experiencias compartidas 
de África y América Latina”. Miquel Ortega participarà com a ponent el 18 de 
juliol a la taula rodona “Política energética española”. 

 
• La Universitat de les Illes Balears organitza a Palma de Mallorca, en 

col·laboració amb el GOB, Enginyers sense Fronteres i Veterinaris sense 
Fronteres, del dia 21 a 25 de juliol, el curs d’estiu “Energia, territori i 
sostenibilitat: les mirades del Nord i del Sud”. En aquest marc Miquel Ortega 
participarà com a ponent el 21 de juliol amb la xerrada “La mirada des del 
Sud: l’espoli dels recursos i el deute ecològic”. 

 
Guardons: 
 
• Dos projectes encarregats a ENT van rebre els Premis de Medi Ambient 

2008 de la Generalitat de Catalunya, en la modalitat d’actuacions de 
reducció i reciclatge de residus. En primer lloc, l’Ajuntament de Tiana va ser 
premiat per l’establiment d’una calculadora del compostatge casolà que 
permet conèixer ràpidament el pes dels residus orgànics que un municipi 
s’estalvia de recollir i tractar de la fracció orgànica. Es pot descarregar el 
document del projecte premiat a http://www.tiana.cat/files/254.att. 

 
L’altre projecte premiat fou el d’introducció d’absorbents reutilitzables per a 
incontinència a la residència geriàtrica Pare Batllori. La residència, 
mitjançant un projecte de l’Entitat del Metropolitana del Medi Ambient, que 
compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, està realitzant 
una prova pilot des de l’abril per a substituir els bolquers d’un sòl ús per a 
incontinència urinària a través d’absorbents reutilitzables. 
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Racó d’Ecologia Política: 
 
• Al mes de juliol ja estarà disponible el número 35 de la revista Ecologia 

Política, on ENT porta a terme el secretariat tècnic, dedicat al “Decreixement 
sostenible”. Us convidem a visitar la pàgina web de la revista 
www.ecologiapolitica.info i a comprar aquest nou número que esperem 
trobeu d’interès.  

 
• El proper dia 12 de juliol es portarà a terme a Barcelona la presentació-

col·loqui del número 35 d’Ecologia Política. Sota el títol “Decreixement 
sostenible” la presentació comptarà amb la participació de Joan Martínez 
Alier, Mauro Bonaiuti i Miquel Ortega. El lloc i l’hora estan pendents de 
confirmar. Us preguem us mantingueu informats visitant el web 
www.ecologiapolitica.info 

 
Altres: 

 
 
• Ent, medi ambient i gestió aposta per cedir gratuïtament la potència lliure de 

càlcul dels seus ordinadors a programes públics que reportin beneficis 
socials mitjançant la recerca. Per fer-ho s’ha incorporat aquest mes a dues 
iniciatives basades en el càlcul distribuït que utilitzen el software BOINC 
(www.boinc.cat). Actualment estem col·laborant a la iniciativa  Malariacontrol 
(www.malariacontrol.net) on es modelitza la dispersió de la malària per a 
poder dissenyar estratègies efectives de lluita contra aquesta malaltia, i a la 
iniciativa Climateprediction (www.climateprediction.net), dedicada a la 
simulació del canvi climàtic. Us convidem a participar amb els vostres 
ordinadors a potenciar el càlcul distribuït, podeu trobar informació sobre com 
fer-ho visitant la web www.boinc.cat. 

 
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 al nostre 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 
 

 
Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons 

 


