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Darreres publicacions: 

 
 

• L’Observatori del deute en la Globalització i l’editorial Icària han publicat el 
llibre “El deute ecològic, Qui deu a qui?”  redactat per Daniela Russi, Paula 
Úngar, Ignasi Puig, Jesús Ramos i Miquel Ortega (els darrers tres 
membres d’Ent). El llibre havia estat anteriorment publicat en castellà per 
la mateixa editorial, en Italià per l’editorial EMI i en Francés pel CADTM. 
Es pot trobar a les llibreries o demanar-ho a l’adreça info@ent-
consulting.com 

 
• Miquel Ortega ha publicat l’article “Cesce y la Responsabilidad Corporativa 

de Empresa” a la web d’ECORES (Economia i Responsabilitat Social 
Empresarial) portada per la Fundación Ecología y Desarrollo. També s’ha 
publicat a la comunitat sobre Responsabilitat d’Empresa de l’Institut Català 
de Tecnologia. A l’article trobareu una crítica per la manca de voluntat per 
part de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación) d’adoptar una política de Responsabilitat Social Corporativa. 

 
• 

• 

• 

Vàrem presentar l’article “La comunicació ambiental en sistemes de 
recollida porta a porta i pagament per generació de residus”, escrit per 
Laura Almazor, Michel Carrión i Ignasi Puig, al VIII Premi Albert Pérez-
Bastardas, convocat per la Fundació Roca i Galès per articles sobre 
comunicació ambiental. Malauradament no hem guanyat, però l’article ha 
estat seleccionat entre els treballs mereixedors de ser publicats. 

 
 
Novetats dels projectes que estem portant a terme: 

 
Hem finalitzat el projecte “Estudi econòmic de la recollida de residus 
municipals als municipis de Súria i Sant Joan de Vilatorrada”. 

 
Entre el 14 de juny i l’1 de juliol farem el Curs Economia i Medi Ambient 
(20 hores lectives), organitzat pel Departament de Comerç, Turisme i 
Consum de la Generalitat, pels treballadors d’aquest i altres Departaments 
de la Generalitat. Per més informació dirigiu-vos a Ignasi Puig (ipuig@ent-
consulting.com) o a Mariona Diumenjó (mdiumenjo@gencat.net). 

 
• Formem part de la proposta de projecte “TRigeneration in Industry at 

LOCal Scale (TRILOCS)”, en la qual actua com a coordinadora la 
Fondazione per l’Ambiente. La proposta ha estat presentada al EIE 
Programme, de la Comissió Europea. 
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Participacions a debats i conferències: 
 
• 

• 

• 

• 

Miquel Ortega ha presentat la ponència “CESCE, the Spanish ECA” a la 
trobada organitzada per ECAIBERIA a Oporto el darrer 13 de maig.  

 
Miquel Ortega presentarà la xerrada “Deute Extern i Deute Ecològic” a les 
jornades organitzades per Attac el proper 20 de Maig a les 19:30 al local 
La Casa del Món (C/de les Tàpies, 1. Barcelona). 

 
Ignasi Puig presentarà la ponència “La experiencia de la tasa de basura 
de pago por generación de Torrelles de Llobregat” a la XXXI 
CONFERENCIA ANUAL ATEGRUS “PEQUEÑO PARLAMENTO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y ASEO URBANO”, que es celebrarà a Madrid 
els propers dies 8, 9 i 10 de juny. 

 
Jordi Roca (UB), Ignasi Puig (Ent, medi ambient i gestió) i Marcelo 
Hercowitz (Ent, medi ambient i gestió) presentaran la ponència Proposal 
for a Tourist Tax in Lanzarote (Spain) al I ENCUENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN HISPANO-PORTUGUESA DE ECONOMÍA DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES, que es celebrarà a Vigo, els 
propers 18 i 19 juny. 

 
 
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. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web 
http://www.ent-consulting.com. 
 
Si estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se 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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