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Núm 50. Octubre 2007 

 
L’EnviamENT celebra el seu número 50! 
 
Novetats a la web: 
 
• Hem posat a la web els perfils dels membres d’ENT: 

http://www.ent-consulting.com/quisom.htm 
 

Publicacions: 
 

• El número 8 del Full informatiu del Centre de la Propietat Forestal (setembre 
2007) és un monogràfic titulat “Instruments de regulació i compensació de 
l’ús social derivat de l’aprofitament micològic en finques privades forestals”. 
És una versió resumida de l’informe «Instruments de regulació i 
compensació de l’ús social a les finques privades forestals. Assaig 
d’aplicació al Parc Natural dels Ports», encarregat a ENT pel Centre de la 
Propietat Forestal, de la Generalitat de Catalunya. 

 
Nous projectes: 

 
• L’Ajuntament de Viladecans ha encarregat l’”Estudi de Reducció de Residus 

en les compres de l’Ajuntament”. 
• L’Ajuntament de Sitges ha encarregat el projecte “Mercats de segona ma i 

d’ús compartit a Sitges”. 
 

Projectes en curs: 
 

• Sant Cugat del Vallès amplia l’ús de bolquers reutilitzables a tres 
escoles bressol municipals més. 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, gràcies al recolzament de l’Agència 
de Residus de Catalunya i amb la col•laboració de consultors d’ENT, amplia 
a la totalitat d’escoles bressol municipals el servei de reutilització de 
bolquers de roba que el passat març de 2007 va engegar en dues escoles 
bressol municipals, Gargot i El Niu. El dilluns 29 d’octubre de 2007, les 
escoles bressol Tricicle, Cavallfort i La Mimosa, amb 157 nens més amb 
bolquers s’afegeixen al servei. En suma, s’estalviaran al voltant de 583 
bolquers al dia, que es continuaran rentant mitjançant un servei de 
bugaderia externa. Amb tot, s’espera aconseguir una reducció de residus de 
bolquers d’un sol ús de 21.000 kg/any, és a dir, al voltant de 12 kg per nadó i 
mes. 
 

• Modificació de la web de l’Agència de Residus de Catalunya 
La web de l’Agència de Residus de Catalunya ha incorporat les 
modificacions proposades per ENT com a resultat d’un encàrrec que 
l’Agència efectuà. Es va revisar i reestructurar bona part de la secció de 
residus municipals. Podeu veure-ho a: http://www.arc-cat.net/ca/municipals 

 
 



 

Ent, Medi Ambient i Gestió  
C/Pàdua, 31, baixos dreta. 08800 Vilanova i la Geltrú. · Tel/fax: 938935104 

e-mail: coordinacio@ent-consulting.com · Web: www.ent-consulting.com 

Projectes acabats: 
 
• Hem finalitzat el projecte “Prova pilot de reducció de residus a les festes 

populars de Viladecans”. 
 
Conferències: 
 
• El proper 13 de novembre, Miquel Ortega (ENT) realitzarà la xerrada 

“Justícia Climàtica” al marc de les jornades organitzades per l’Observatori 
Climàtic a València. 

 
Conferències realitzades: 

 
• El passat 18 d’octubre, Ignasi Puig (ENT) va realitzar la conferència “The 

unsustainable dependence of Spanish Local Treasuries on taxes and 
charges related to construction activities” a la 8th Global Conference on 
Environmental Taxation, Munich. www.worldecotax.org  
Si teniu interès en aquesta qüestió podeu demanar la ponència a l’autor: 
ipuig@ent-consulting.com  

 
 

El racó d’ecologia política: 
 

• Hem finalitzat la preparació del número 34 de la revista Ecologia Política 
que es publicarà el mes de desembre i tractarà sobre els Agrocombustibles. 
Una de les principals novetats de la revista serà l’anunci de l’aparició d’un 
nou producte anomenat Ecologia Política Digital on es podran trobar articles 
que per problemes d’espai no han pogut ser publicats a la versió impresa de 
la revista però mereixen ser considerats per parts dels lectors. Ecología 
Política Digital estarà disponible gratuïtament via internet. Si voleu mantenir-
vos informats visiteu la web www.ecologiapolitica.info  

 
 
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 http://www.ent-consulting.com. 
 
Si esteu interessats en rebre l’enviamENT podeu apuntar-vos 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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