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Nous projectes
• L’Ajuntament d’Hostalets de Pierola ha encarregat el projecte “Finances
municipals sostenibles a Hostalets de Pierola”.
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat elaborar un “Pla d’Acció
en matèria de residus per a tres centres de treball del Departament de
Governació i Administracions Públiques”. Aquest projecte constarà de dues
parts: l’elaboració d’un Pla d’Acció ambiental 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’Acció.
• L’Agència Catalana de l’Aigua ha encarregat l’estudi “Anàlisi macroeconòmica
de les infraestructures hidràuliques a Catalunya”.

Projectes en curs
• REP BONA ACCEPTACIÓ I DIFUSIÓ EL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL
PAGAMENT PER GENERACIÓ DE RESIDUS O “TAXA JUSTA” AL MUNICIPI
D’ARGENTONA.
El projecte d’implantació del sistema de pagament per generació de residus a
Argentona, que va iniciar-se en fase de proves el passat 22 d’octubre de 2009, i
que de moment compta amb la participació del 90% de la població, ha rebut
bona difusió i crítiques als mitjans de comunicació:
- El Periódico de Catalunya. “Argentona premia els veïns que generen
menys escombraries”. 19 d’octubre de 2009. Pàgina 30.
- El País (Catalunya). “Reciclar, seleccionar y pagar...”; Article d’opinió de
Joan Majó. 17 d’octubre de 2009. Pàgina 2. Adreça web:

-

-

www.elpais.com/articulo/cataluna/Reciclar/seleccionar/pagar/elpepies
pcat/20091017elpcat_5/Tes
TV3 - Telenotícies comarques. 26 d’octubre de 2009. Minut 10:37.
Adreça web: www.tv3.cat/videos/1583989/TN-comarques-Barcelona26102009
La 1 - Telediario 2. 13 de novembre de 2009. Minut 33:30. Adreça web:
www.rtve.es/alacarta/#628514

Projectes acabats
• Ha finalitzat el projecte “Prevenció de residus generats a la ludoteca municipal
de Cornellà”, encarregat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb el
suport financer de l’Agència de Residus de Catalunya.
• Hem acabat el projecte “Estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida
selectiva porta a porta a Alella”, encarregat per l’Ajuntament del municipi.

Conferències
• La ponència “Cap a un finançament local sostenible”, feta per Ignasi Puig
Ventosa, membre d’ENT, el passat 14 d’octubre dins del marc de la “Setmana
del CADS” està disponible a:
www.reptessostenibilitat.cat/docs/ponencia_Ignasi_Puig.pdf
• El passat 26 de novembre Ignasi Puig Ventosa va realitzar la conferència
“Possible ways of introducing environmental taxation in the Spanish legal
framework at the national level” en el seminari “Environmental Fiscal Reform
and its Contribution to a Green Economy”, que se celebrarà a Madrid, organitzat
per European Environmental Bureau i Green Budget Europe, amb el suport
d’Ecologistas en Acción, i finançat per la Comissió Europea.
• El proper 1 de desembre a les 19h es fa l’acte “Canvi Climàtic: Polítiques
efectives o per quedar bé?”, dins del qual Ignasi Puig Ventosa realitzarà la
conferència “Fiscalitat, energia i canvi climàtic”. L’acte serà al Centre Cívic Pati
Llimona (c/Regomir 3, Barcelona) http://cetede.org/spip.php?article269
• El proper 11 de desembre a les 18:00h Ignasi Puig Ventosa realitzarà la
conferència “Repercussió de la càrrega fiscal sobre la ciutadania el 2010” al
Centre Cívic Joan Maragall de Sant Just Desvern.

• El proper 14 de desembre a les 12:30h Ignasi Puig Ventosa realitzarà la
conferència “Economic instruments to foster environmentally sound waste
management” a la Sala de Graus de l'Escola d'Enginyeria, de la UAB
(Bellaterra).

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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