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Nous projectes: 
 

• La Fundació Noves Sendes ha encarregat el projecte “PROPOSTA DE PLA 
DE MILLORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE BETXÍ”. 

 
• La Mancomunitat La Plana ha encarregat el projecte “ESTUDI DE LA 

VIABILITAT DEL COMPOSTATGE DEL RESIDU ORGÀNIC DELS 
BOLQUERS D’UN SOL ÚS”, que realitzarem conjuntament amb el 
Departament d’Enginyeria Química de la UAB, i que compta amb el suport 
de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
Projectes acabats: 
 
• Hem finalitzat l’informe “PROPOSTA DE DIAGNOSI DE LA GESTIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS DE BETXÍ (CASTELLÓ)”, encarregat per la 
Fundació Noves Sendes. 

 
• Ha finalitzat el projecte “APROXIMACIÓ A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

DES DE LA RACIONALITZACIÓ DEL CONSUM DE RECURSOS”, 
encarregat per l’Ajuntament de Canet de Mar, i que comptava amb el suport 
de l’Agència de Residus de Catalunya.Es pot trobar un resum del projecte 
a:http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/05021.pdf 

 
• Ha finalitzat el projecte “INSTRUMENTS ECONÒMICS I NORMATIUS PER 

A LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS GENERATS EN 
EQUIPAMENTS PÚBLICS A MANRESA”, encarregat per l’Ajuntament de 
Manresa, i que comptava amb el suport de l’Agència de Residus de 
Catalunya. Es pot trobar un resum del projecte a: http://www.arc-
cat.net/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/05001.pdf 

 
• Al maig la Fundació Carles Pi i Sunyer va posar en funcionament la Web del 

Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals, en el qual ENT ha 
col·laborat en l'àmbit de les Bones Pràctiques Ambientals.  

 
En el Banc s'identifiquen i difonen experiències innovadores de govern i 
gestió de l'àmbit local. L'objectiu fonamental és ajudar a la millora del 
funcionament dels governs locals. Els instruments per a aconseguir-lo són la 
difusió d'experiències i la reflexió i l'intercanvi de coneixements més 
adequats per afrontar els assumptes públics. Per a més informació: 
http://www.bancdebonespractiques.org/. 

 
 
Conferències: 
 
• Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT, farà la ponència "The unsustainable 

dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and charges related to 
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construction activities" a la 8th Global Conference on Environmental 
Taxation, que se celebrarà a Munic, entre el 18 i 20 d’octubre. La pàgina 
web de la conferència és: http://www.worldecotax.org/ 

 
 

Conferències realitzades: 
 

• El dia 29 de maig va tenir lloc la presentació del Banc de Bones Pràctiques 
de la Fundació Carles Pi i Sunyer, a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
La sessió informativa anava dirigida principalment als estudiants de la 
llicenciatura de Ciències Ambientals. A través d'aquest acte i d’altres 
iniciatives la Fundació pretén establir una via de col·laboració estable amb 
la Universitat.  

 
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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