L’enviamENT
Darreres novetats incorporades a nostra web:
•

A l’apartat de novetats de la nostra web podeu trobar el programa de les
jornades “The Future of Source Separation of Organic Waste in Europe”
que es portaran a terme el 16 i 17 de desembre a Barcelona.

Butlletí número 3. Novembre 2003

Darreres publicacions:
•

“Torrelles de Llobregat dona un pas endavant en la gestió dels residus i el
seu tractament fiscal” Recupera. Revista del Gremi de Recuperadors de
Catalunya, num. 30, Ignasi Puig Ventosa

•

“Novedoso tratamiento fiscal en la gestión de los residuos en Torrelles de
Llobregat”. Revista Daphnia. Boletín informativo sobre la prevención de la
contaminación y la producción limpia. CCOO. Número 32. Octubre 2003.
Autor Ignasi Puig Ventosa, p. 13.

•

El darrer 3 de novembre es va publicar a El Triangle, l’article “L’Estat
espanyol és el vuitè deutor de carboni del món” realitzat a partir d’una
entrevista a en Miquel Ortega.

Principals novetats als projectes que estem portant a terme:
•

Hem finalitzat la campanya de consulta a Torrelles de Llobregat sobre el
sistema de gestió de residus del 2004. El dia 9 de novembre es va portar a
terme la consulta popular amb la participació d’un 14% dels possibles
votants, dels quals un 65% es van mostrar partidaris de canviar el sistema
cap un model de taxa fixa i un 35% es van mostrar partidaris de continuar
amb el sistema anterior. D’aquesta manera Torrelles de Llobregat
abandona el sistema de pagament per generació fins ara existent, el
primer en marxa a l’Estat espanyol.

ent, medi ambient i gestió lamenta que les opcions sotmeses a consulta

per l’Ajuntament afavorissin l’opció del pagament independent de la
generació, comprometent-se l’Ajuntament en cas de que sortís aquesta
opció a realitzar millores al sistema de recollida (per exemple, un dia més
de recollida orgànica a la setmana), que no s’oferien si sortia l’opció de
pagament per generació, tot i que el sistema de recaptació és independent
del sistema de recollida i gestió del residu. Pensem que la baixa participació
reflecteix que no hi havia un problema real d’acceptació social del model
vigent.
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ent, medi ambient i gestió continua apostant pels sistemes de pagament
per generació perquè creiem són més justos i faciliten la transmissió d’un
missatge coherent per part dels municipis que vulguin impulsar la
corresponsabilització de la ciutadania en la disminució i millora de la gestió
dels residus. En aquest sentit estem segurs que altres municipis
continuaran el camí encertadament iniciat per Torrelles de Llobregat.
•

El proper dia 24 de novembre finalitzarem “l'Informe Tècnic sobre l'Estudi
d'Impacte Ambiental de la Planta de tractament tèrmic d'Andorra" que ens
ha estat encarregat pel grup ecologista APAPMA.

•

Estem finalitzant la redacció del nou plec de condicions de la gestió de
residus de Súria.

•

Continua el reforç de la recollida selectiva porta a porta a Arenys de Munt

•

El llibre “Deute ecològic” on van participar tres membres d’ent, medi
ambient i gestió ha estat traduït al francès per CADTM França, i va ser
distribuït durant el Fòrum Social Europeu portat a terme París, si voleu un
exemplar envieu un e-mail a mortega@ent-consulting.com

Nous projectes:
•

Ens ha estat encarregada la realització d’un Pla de Gestió de l’ús públic al
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

•

L’Ajuntament de Manresa ens ha encarregat la redacció de l’ordenança
fiscal de residus i la introducció de criteris ambientals en la resta
d’ordenances fiscals.

Notícies d’interès:
•

ent, medi ambient i gestió ha esta reconeguda pel Centre per a
l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA), organisme depenent de la
Generalitat de Catalunya, com a Centre de Recerca en Medi Ambient i
empresa a Catalunya. Podeu trobar més informació a http://www.cemasa.com/cema/cat/index.htm

•

Els propers 21, 22 i 23 de novembre es portaran a terme a Barcelona les
XVIII trobades estatals d’amants de les deixalles. El dissabte 22 Ignasi
Puig, membre d’ ent, medi ambient i gestió, participarà a la taula
rodona “Sistema de recogida puerta a puerta e instrumentos económicos
para la reducción de los residuos”

•

Els propers 27, i 28 de novembre es portarà a terme a Milano el
International Workshop " Interfaces between Science & Society". El dijous
27 Jesús Ramos, membre d’ ent, medi ambient i gestió, participarà
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amb la presentació de la ponència Multiple Scale Integrated Analysis of
Societal Metabolism: Examples of Applications.
•

Els propers 16 i 17 de desembre es celebren a Barcelona les jornades
“The Future of Source Separation of Organic Waste in Europe”
organitzades per l’European Compost Network. ent, medi ambient i
gestió estarà present mitjançant un stand i la participació d’Ignasi Puig
Ventosa amb la xerrada Economical tools for a viable separate collection.
Pay as you throw.

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviarla 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.entconsulting.com.

Si estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se a http://entconsulting.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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