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Publicacions
• S’ha publicat l’article Colón, J., Ruggieri, L., Sánchez, A., González, A., Puig,

I. “Possibilities of composting disposable diapers with municipal solid wastes”.
Waste Management & Research Volume 29, No. 3, March 2011. Aquest estudi
deriva d’un projecte de recerca sobre compostabilitat de bolquers d’un sol ús,
encarregat per la Mancomunitat La Plana, amb el suport de l’Agència de Residus
de Catalunya.
http://wmr.sagepub.com/content/early/2010/04/20/0734242X10364684

• Ha aparegut a la web de la revista Water Resources Management l'article
"Assessing the Macroeconomic Impact of Water Supply Restrictions Through an
Input–Output
Analysis"
escrit
per
Jaume
Freire
González
(ENT)
(http://www.springerlink.com/content/8364758627r67411).
• Al número 121 (Febrer 2011) de la revista Residuos ha sortit publicada una
notícia sobre el sistema de pagament per generació implementat als municipis
de Miravet i Rasquera (Tarragona), escrit per membres d’ENT sota el títol
“Miravet y Rasquera implantan una tasa de basuras más justa con el sistema de
pago por generación”, pàg. 84. S’hi pot accedir també a través del següent
enllaç:
http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad//asset_publisher/Utf7/content/miravet-y-rasquera-implantan-una-tasa-debasuras-mas-justa-con-el-sistema-de-pago-por-generacion

Projectes acabats
• Hem acabat el projecte “Prevenció del malbaratament alimentari a Castellar
del Vallès”. Durant el seu desenvolupament s’han dut a terme actuacions en
l’àmbit domiciliari, com la campanya de comunicació “Escura el plat i la nevera”
o un concurs de receptes de cuina amb l’objectiu de prevenir el malbaratament
d’aliments. També s’han realitzat actuacions en l’àmbit comercial, com ara
l’elaboració d’una diagnosi del malbaratament alimentari en diferents tipologies

d’establiments del municipi. Així mateix, s’ha col·laborat amb Via Solidària, una
entitat de beneficència del municipi que rebrà excedents alimentaris en bon
estat generats en l’àmbit comercial.

Conferències
• El proper 7 d’abril, Ignasi Puig Ventosa (ENT) farà la ponència “Separate
door-to-door collection in Catalonia” en el Transnational Workshop on Zero
Waste Application, que se celebrarà a Atenes (Grècia), en el marc del ZERO
WASTE PROJECT (1G-MED08-533) PROGRAMME «MED 2007-2013».

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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