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L’enviamENT. 
Núm 30. Febrer 2006 

 

 

Novetats de la web: 

 

• Hem actualitzat en profunditat la nostra web: nous projectes, noves 

publicacions, actualització de la llista de municipis catalans fent recollida 

porta a porta... 

 

Publicacions: 
 

• El passat 15-2-06 la secció d’Opinió de El País va publicar la carta de 
Miquel Ortega Cerdà sobre el conflicte que està causant a diversos països 
de Llatinoamèrica l’Empresa Nacional de Celulosa Española (ENCE). 

 

Nous projectes: 
 

• L’Ajuntament de Terrassa ha encarregat un "Estudi de modificació de la 
taxa d’escombraries comercials". 

 

• L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens ha encarregat el disseny d’un 
servei de recollida a domicili, rentat i distribució de bolquers reutilitzables. 
El projecte compta amb el suport del Centre Català del Reciclatge 
(Agència de Residus de Catalunya). Els bolquers d’un sol ús representen 
aproximadament un 3% dels residus i tots acaben en abocadors o 
incineradores. Els bolquers reutilitzables tenen, per tant, un gran potencial 
de prevenció. La intervenció de l’Ajuntament minimitzarà als usuaris la 
inversió inicial i farà molt més còmode el seu ús. Ens aquests moments 
estem començant la fase d’estudi. En properes edicions d’aquest butlletí 
informarem dels diferents avenços que es vagin produint. 

 
• El Centre de la Propietat Forestal ens ha encarregat un “Estudi dels 

instruments de regulació i compensació de l’ús social a les finques 
privades forestals del Parc Natural dels Ports”. 

 

Projectes acabats: 

 

• S’ha acabat el projecte “Proposta de millora dels serveis de recollida de 
voluminosos i de fracció vegetal a Palau-solità i Plegamans”. 

 
• Hem acabat un l’informe “Proposta d’instruments econòmics i fiscals per a 

l’avantprojecte de llei de conservació de la biodiversitat i el patrimoni 
natural de Catalunya”, encarregat pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

 

Conferències: 
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• Jesús Ramos Martín (ENT Medi Ambient i Gestió) impartirà diverses 
sessions als curs “Energia i sostenibilitat: del canvi climàtic al pic del 
petroli”, que se celebrarà Tortosa (Campus Terres de l’Ebre) del 10 al 14 
de juliol. El curs és coordinat per Azael Fabregat (Director del Campus de 
les Terres de l’Ebre de la URV) i dirigit per Carles Ibàñez Martí (Cap de la 
Unitat d’Ecosistemes Aquàtics, UEA-IRTA). 

 

• Jofre Rodrigo i Aribau (ENT Medi Ambient i Gestió) realitzarà, el dia 27 de 
març, una conferència per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran de la Comarca de l’Anoia (adscrita a la UPC) amb el títol “La gestió 
dels residus municipals a Catalunya”. 

 

 

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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