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Publicacions
• Ha sortit la publicació: "El compte satèl·lit de les emissions atmosfèriques a
Catalunya, 2001" elaborat per Vicent Alcántara Escolano amb la col·laboració de
Jaume Freire González i Ignasi Puig Ventosa, membres d'Ent Medi Ambient i
Gestió:
www.idescat.cat/Cataleg/?tc=c&idp=122
• El butlletí de la Diputació de Barcelona fa ressò de la publicació de la Guia
pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants,
la qual va ser redactada per ENT, Environment and Management i revisada per
la Comissió Tècnica de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta. 15 de febrer de 2010.
http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=12254z

Nous projectes
• L’Ajuntament de Castellar del Vallès ens ha encarregat el projecte “Prevenció
del malbaratament alimentari” al municipi, que compta amb el suport de
l’Agència de Residus de Catalunya.

Projectes en curs
• El passat 1 de febrer s’inicià oficialment a Argentona el sistema fiscal del
model de pagament per generació de residus, anomenat Taxa Justa. A partir
d’ara els ciutadans faran efectiu el pagament d’una part de la taxa mitjançant la
compra de bosses estandarditzades per la fracció resta i pels envasos. Aquestes
seran les úniques bosses que es recolliran. Durant la primera setmana de febrer
s’assolí una participació d’un 30%, percentatge que preveu veure’s incrementat
en els propers dies. Tot i així, el percentatge d’ús de bosses especials, ja siguin
les del sistema fiscal com les lliurades durant la fase de proves, està al voltant
del 96% en ambdues fraccions. Les dades en valors absoluts de recollida
acumulats des del període de proves, que s’inicià el passat 22 d’octubre de

2009, denoten una reducció d’un 28% i 27% del rebuig i envasos
respectivament recollits porta a porta al municipi.
El passat 23 de febrer s’efectuà una roda de premsa de presentació del nou
sistema fiscal que comptà amb la presència de l’Alcalde, Pep Masó, la directora
de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, i la regidora i el tècnic
de Sostenibilitat de l’Ajuntament, Assumpta Boba i Joan Pujol. Algunes de les
notícies derivades i d’altres sorgides en el darrer mes de febrer:
-

El punt (Maresme); “Medi Ambient aplaudeix la “taxa justa” de la brossa
d’Argentona”; 24 de febrer de 2010; portada i p. 3.

-

3cat24.cat; “Argentona implanta un rebut personalitzat de la brossa en funció de
les deixalles que genera cada llar; 23 de febrer de 2010.
http://www.3cat24.cat/noticia/539605/maresme

-

Argentona comunicació online; “El 95% dels ciutadans practiquen correctament
la Taxa Justa”; 23 de febrer de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1141

-

Ràdio Argentona; Informatiu migdia; 23 de febrer de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1141

-

DEPANA online; DEPANA, Ecologistes en Acció i GREENPEACE donen ple suport a
la “Taxa Justa” implantada a Argentona; Notícies i convocatòries; 19 de febrer
de 2010.
http://www.depana.org/public/noticia/DEPANA,_Ecologistes_en_Acci%C3%B3_i
_GREENPEACE_donen_ple_suport_a_la_%22Taxa_Justa%22_implantada_a_Arg
entona/

-

Argentona comunicació online ; Pep Masó (Tots per Argentona): 'La majoria de
ciutadans estan aplicant perfectament la Taxa Justa''; 18 de febrer de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1131

-

Argentona comunicació online; Argentona candidata al Premi Europeu de
Prevenció de Residus per la implantació de la Taxa Justa; 9 de febrer de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1110

Projectes acabats
• Hem acabat el projecte “Estudi per a la viabilitat de la implantació de la
recollida de residus sòlids urbans porta a porta i sistemes complementaris”
encarregat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
• Hem finalitzat la “Guia pràctica per a la prevenció de residus i la millora de la
recollida selectiva a les oficines de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya” encarregada per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta guia té
per objectiu exposar informacions i consells per al foment de la prevenció i el
reciclatge de residus i està adreçada a tots els treballadors de l’àmbit d’oficines
de la Generalitat de Catalunya.

Guardons
• El passat 21 de desembre de 2009 es van celebrar els I Premis de B:SM en
matèria de Medi Ambient, amb el lliurament del màxim guardó al projecte
“Guia de bones pràctiques ambientals. La gestió dels residus al Zoo de
Barcelona” realitzat per ENT Medi Ambient i Gestió. Cal destacar, també, la
decisió de presentar el projecte als XII Premis de Medi Ambient, premi a la més
brillant iniciativa ambiental, convocats per Garrigues.

Racó d’Ecologia Política
• Ja està disponible el número 38 de la Revista Ecología Política dedicat
l’agricultura
del
segle
XXI.
Més
informació
disponible
a:
www.ecologiapolitica.info

Altres
• Cada vegada hi ha més pobles a Catalunya que aposten per fer desaparèixer
els contenidors del carrer i practicar la recollida selectiva dels residus porta a
porta. El 8 de febrer al programa de José Luis Gallego, "Terra Verda", es van
analitzar els pros i els contres d'aquest tipus de recollida que ja és habitual a un
centenar de municipis catalans.
www.rtve.es/mediateca/videos/20100208/terra-verda-porta-aporta/687602.shtml

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
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