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Publicacions
• S’ha publicat la “Guia per a la implementació de sistemes de pagament per
generació de residus municipals”, editada per l’Agència de Residus de Catalunya
i realitzada per ENT. En breu informarem de la direcció on es pot descarregar la
versió en pdf.

Nous projectes
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat elaborar un Pla
d’Ambientalització en matèria de residus per als campus universitaris de la
Universitat Pompeu Fabra de Poble Nou i Ciutadella. Aquest projecte constarà
de dues parts: l’elaboració d’un Pla d’Ambientalització i la posterior redacció
d’un Manual de Bones Pràctiques ambientals. El primer dibuixarà un conjunt
d’estratègies per a fomentar la prevenció de residus i la recollida selectiva, així
com eines d’informació, educació i participació ambiental, mentre que l’objectiu
del segon és elaborar una eina comunicativa per a la transmissió dels objectius
del Pla d’Ambientalització.
• L’Ajuntament de Lleida ens ha encarregat els projectes: “Estudi d’instruments
econòmics per al foment de la prevenció dels residus municipals a Lleida” i "Pla
Local de Prevenció de Residus Municipals de Lleida".

Projectes en curs
• El proper 10 de desembre a les 19:30h, l’Ignasi Puig i l’Ana González
presentaran els resultats de l'estudi: “Finances municipals sostenibles als
Hostalets de Pierola”. L'acte, obert al públic, es durà a terme a l'Ajuntament
dels Hostalets de Pierola.
www.elshostaletsdepierola.cat

Els Hostalets de Pierola presenta la singularitat de disposar d’una substancial
font d’ingressos procedents de l’abocador i de les instal·lacions annexes de
tractament de residus. Aquests ingressos no romandran indefinidament i cal
cercar formes de finançament que es puguin sostenir en el temps. ENT va dur a
terme un estudi on es van analitzar en profunditat les finances municipals, tant
pel que fa a les despeses com als ingressos. Així mateix, es van elaborar
propostes vers una transició cap a la sostenibilitat econòmica de les finances del
municipi.
• El sistema de pagament per generació de residus implantat a Argentona a
principis de 2010, anomenat Taxa Justa, fou protagonista del programa “El
medi ambient” de TV3, el 23 de novembre de 2010. Es pot veure el vídeo al
següent
link:
http://www.tv3.cat/videos/3224650/Argentona-residus-ambTaxa-justa

Conferències
• Els passat 10 i 11 de novembre Ignasi Puig Ventosa va participar en el “Foro
América Latina y el Caribe – Unión Europea. Política fiscal y economía
ambientalmente sostenible en el contexto de cambio climático”, que es va
celebrar a Berlín, organitzat pel Ministeri Federal de Cooperació Econòmica i
Desenvolupament i la CEPAL.

Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com

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: www.ent.cat

Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: info@ent.cat
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