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Publicacions: 
 

• L’article d’Ignasi Puig Ventosa “Charging Systems and PAYT Experiences 
for Waste Management in Spain” ha estat acceptat per a ser publicat al 
monogràfic sobre pagament per generació de la revista Waste Management. 
Aquest número especial veurà la llum en els propers mesos. 

• A la revista Diàleg del mes de juliol hi apareix 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.terricabrasfilosofia.cat, portal 
dirigit per Josep-Maria Terricabras, catedràtic de filosofia de la Universitat de 
Girona. 

 
Nous projectes: 
 

• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat elaborar una 
“PROPOSTA DE PROGRAMA D’AMBIENTALITZACIÓ PER A LA 
INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
EN LA GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS EN LES INSTAL·LACIONS 
DEL ZOO DE BARCELONA”. 

• El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
ens ha encarregat la realització del projecte “Beneficis econòmics sobre 
edificis i monuments derivats de la millora de la qualitat de l’aire a la regió 
metropolitana de Barcelona”. El projecte analitzarà qualitativament i 
quantitativament l’abast econòmic de les afectacions de la contaminació 
atmosfèrica sobre materials constructius, especialment els efectes sobre la 
degradació de façanes d’edificis i monuments i els conseqüents estalvis 
econòmics que comportaria una millora de la qualitat de l’aire  

 
Projectes acabats: 
 

• Ha finalitzat el treball “Costos per als municipis derivats de l’aplicació del 
PROGRAMA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS A 
CATALUNYA (2007-2012)”, encarregat per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

• Ha finalitzat el projecte “Introducció de criteris de reducció de residus en la 
despesa ordinària de l’Ajuntament de Viladecans” encarregat per aquest 
ajuntament amb una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
Racó d’Ecologia Política: 
 

•  El passat 12 de juliol a l’Ateneu Barcelonès es va realitzar la presentació-
col·loqui del nº35 de la revista Ecología Política. Sota el títol “Decreixement 
sostenible”, la presentació va comptar amb la participació de Joan Martínez, 
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Alier, Mauro Bonaiuti, Francois Schneider i Jofre Rodrigo, aquest últim 
membre d’ENT i del secretariat tècnic de la revista. Des del següent enllaç es 
pot accedir al vídeo complet de les ponències: http://www.portal-
dbts.org/4_formas_intervencion/decrecimiento/0807_jornades_video_cast.ht
ml 

 
 
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 

 


